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C
ea de a 7-a Conferinţă Naţională a
A.N.C.M.R.R. care îşi va desfăşura lu cră -
rile în toamna acestui an se con stituie

într-un eveniment cu semnificaţii majore
pentru cadrele militare în rezervă şi în
retragere, membre ale acestei structuri aso -
cia tive, a cărei legitimitate istorică, repre zen -
tativitate, utilitate şi notorietate publică sunt
bine cunoscute.

Acest eveniment deosebit va marca cu si -
guranţă o nouă etapă în optimizarea activi -
tăţilor A.N.C.M.R.R., la toate nivelele, prin
angajarea competenţelor, stabilirea mai exac -
tă a priorităţilor şi utilizarea cu mai multă
eficienţă a forţelor şi mijloacelor, în direcţia
realizării scopului şi obiectivelor acesteia.

Adunările Generale ale filialelor (subfilia -
lelor), din acest an, au evidenţiat, în primul
rând, faptul că la nivelul acestora se manifes -
tă preocupări deosebite privind respectarea
prevederilor statutare, consolidarea organiza -
torică şi întărirea unităţii, cerinţe de bază ale
A.N.C.M.R.R. 

Structurile teritoriale ale A.N.C.M.R.R. sunt
puternic ancorate în viaţa cetăţii şi, în marea
lor majoritate, se bucură de aprecierea şi
spri jinul organelor locale ale puterii şi admi -
nistraţiei. Acestea constituie încă o dovadă a
faptului că A.N.C.M.R.R. este o structură aso -
ciativă reprezentativă, de ,,utilitate publică“,
cu un statut bine definit.

În cadrul Adunărilor Generale ale filialelor
şi subfilialelor au fost alese noile organe de
conducere ale acestora, precum şi delegaţii
care le vor reprezenta la Conferinţa Naţio -
nală.

Se poate afirma cu certitudine că în
perioada care a trecut de la ultima Conferinţă
Naţio nală, din anul 2009, acţiunile şi reali -
zările care au marcat activitatea A.N.C.M.R.R.
sunt mai numeroase şi mai consistente ca

oricând. Acestea vor constitui aliniamentul
faţă de care va fi proiectată activitatea vii -
toare a acestei structuri asociative cu vocaţie
naţională. 

Suntem convinşi de eficienţa celei de a 7-a
Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R, având în
vedere în special faptul că pregătirea acesteia
a început cu mult timp înainte, deoarece la
acest forum al Asociaţiei vor fi supuse dez -
baterii şi aprobării documente de importanţă
deosebită pentru activitatea viitoare a
A.N.C.M.R.R. şi a structurilor sale. În această
apreciere ne bazăm, în mod deosebit pe
experienţa acumulată în plan organizatoric
în cei 22 de ani de activitate şi pe maturitatea
participanţilor  la Conferinţă, precum şi ale
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
mem bre ale Asociaţiei pe care aceştia îi re -
prezintă.  

Contăm pe răspunderea cu care delegaţii
tuturor filialelor A.N.C.M.R.R. vor promova
interesele membrilor pe care îi reprezintă,
pro punerile, proiectele şi soluţiile, cu care se
vor prezenta la acest important forum vor
avea darul să dinamizeze întregul evantai al
activităţilor pe care A.N.C.M.R.R. le desfă -
şoară.    

Avem convingerea că cea de a 7-a Con -
ferinţă Naţională a A.N.C.M.R.R. va demonstra
încă odată faptul că această structură aso -
ciativă ocupă un loc bine definit în societatea
românească de azi şi că se bucură efectiv de
cele mai bune aprecieri. atât din partea
propriilor membri cât şi a instituţiilor statului
şi societăţii civile, dat fiind faptul că poate
cumula la un nivel superior energiile pozitive
ce-i dau tărie şi unitate.  

Succes deplin celei de a 7-a Conferinţe
Naţionale a A.N.C.M.R.R.!                

Redacţia
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EDITORIAL

ÎN PREAJMA 
UNEI NOI CONFERINŢE NAŢIONALE



D
oresc să reiterez de la început, că
reuniunea de astăzi este dedicată zilei
de 31 mai a.c. când Armata de rezervă

a României va sărbători, printr-o coin -
cidenţă fericită ziua A.N.C.M.R.R, ,,Alexandru
loan Cuza” (a 88 aniversare)  şi  Ziua Rezer -
vistului Militar, prilej minunat şi pentru
comemorarea eroilor neamului românesc şi
ai Armatei României.

Este o deosebită onoare şi plăcere să
reamintesc şi cu acest prilej faptul ca Ziua
Rezervistului Militar a fost instituita la
iniţiativa A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru loan
Cuza”, iniţiativă ce a fost acceptată şi pro -
movată de fostul ministru al apărării naţio -
nale, dl. Gabriel Oprea în prezent viceprim-
ministru în Guvernul României, aceasta
având şi acceptul tuturor structurilor simila -
re din Sistemul de Apărare, Ordine Publică
şi Siguranţă Naţională şi bineînţeles acordul
şefilor instituţiilor publice centrale din care
provin c.m.r.r.

Astfel, cu trei ani în urmă, Guvernul Ro -
mâniei a adoptat H.G. nr.467/2010 prin care
instituie, pentru prima dată în România,
Ziua Rezervistului Militar, zi înscrisă în
prezent în capitolul “Sărbători militare” al
Calendarului Tradiţiilor Militare, periodic de

istorie şi cultură militară editat de Statul
Major General al Armatei Române. 

Redăm mai jos conţinutul acestei ho -
tărâri: 

Art. I. Se instituie Ziua Rezervistului
Militar, care se sărbătoreşte în fiecare an la
data de 31 mai;

Art.2. Instituţiile publice din cadrul Sis -
temului de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională pot sprijini, în condiţiile
legii, manifestările prilejuite de acest eve -
niment; 

Art.3. Potrivit prezentei hotărâri, prin
rezervist militar se înţelege orice persoană
care deţine grad militar în rezervă sau în
retragere. 

Având în vedere că la 31 mai sărbătorim
şi Ziua A.N.C.M.R.R. ,,Alexandru loan Cuza” ,
provenite din activitate în Ministerul Apă -
rării Naţionale, mi-am propus ca în această
expunere să mă refer la parametrii funda -
mentali care dau dimensiune şi recunoaş -
tere acestei structuri asociative şi anume:
legi timitate istorică, reprezentativitate,
utilitate şi notorietate publice.
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General  (r) prof. univ. dr.  MIHAI ILIESCU
Preşedintele A.N.C.M.R.R.

DIN  V IAŢA  A .N .C .M .R .R .

La 31 mai al fiecărui an  sărbătorim  Ziua A.N.C.M.R.R. şi  Ziua Re zer vis -
tului Militar.  

O dublă sărbătoare pentru A.N.C.M.R.R., prilej de a aduce în  prim  plan,
pre cum în  cadrul manifetărilor dedicate  acestui eveniment, care au avut loc
în ziua de  28  mai 2013,  aspecte semnificative din viaţa acestei structuri
aso  ciative.

Redăm  mai  jos, expunerea  Domnului   General  (r) prof. univ. dr. Mihai
Iliescu: 

PARAMETRII FUNDAMENTALI CARE DAU
DIMENSIUNE ŞI RECUNOAŞTERE

A.N.C.M.R.R. ,,ALEXANDRU IOAN CUZA”



De la început, este demn de menţionat că
după o întrerupere abuzivă timp de 42 ani,
în 1990 A.N.C.M.R.R. a reapărut pe eşi chie -
rul societăţii Româneşti, din iniţiativa unui
grup de 24 de generali şi ofiţeri in rezerva şi
în retragere, animaţi de ideea continuării
tra diţiei asociative a c.m.r.r., pentru a se reda
acestora onoarea şi demnitatea militară,
în noul context creat de Revoluţia din
Decembrie 1989. 

Structura asociativă care a luat astfel naş -
tere, respectiv ,,Liga Naţională a Ofiţe rilor în
Rezervă şi în Retragere”, a devenit, la prima
sa Conferinţă Naţională de la 1 mai 1991,
,,Uniunea Naţională a Cadrelor Mili tare în
Rezervă şi în Retragere”, care mai apoi, în
anul 2007 îşi schimbă denumirea în ,,Aso -
 ciaţia Naţională a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere” (A.N.C.M.R.R.).

Cadrele militare în rezervă şi în retragere
care dau identitate acestei structuri asocia -
tive, au slujit timp de 30-40 de ani şi chiar
mai mult, sub Tricolor, asumându-şi prin
jurământ misiunea de onoare de a fi pavăză
de neclintit la hotarele terestre, aeriene şi
maritime ale României. Aceştia au vegheat
permanent la calitatea pregătirii pentru
luptă, dar au luat parte, fără crâcnire, în con -
diţii deosebite, pe marile şantiere ale ţării,  in
agricultură, la înlăturarea urmărilor dezas -
trelor şi calamităţilor naturale şi oriunde a
fost necesară prezenţa lor. O parte dintre ei,
au participat la campaniile celui de Al Doilea
Război Mondial şi, în cea mai mare parte la
Revoluţia din Decem brie 1989, contribuind
decisiv la instituirea statului de drept şi a
democraţiei în Româ nia, precum şi în
teatrele de operaţii militare în cadrul N.A.T.O.

La ceas de sărbătoare nu putem să tre -
cem peste parametrii fundamentali care
dau dimensiunea actuală a A.N.C.M.R.R. şi
anume: 

a/ Ca persoană juridică româna de drept
privat, înscrisă în Registrul naţional al
asociaţiilor şi fundaţiilor în urmă cu peste
două decenii, A.N.C.M.R.R. îşi organizează
şi desfăşoară activitatea la nivel naţional
şi teritorial în strictă conformitate cu legea,
cu valorile statutului de drept şi ale
democraţiei, în spiritul devizei sale ,,Patrie,
Onoare, Demnitate”!

În acest demers A.N.C.M.R.R. este pur -
tătoarea unei legitimităţi istorice de peste

88 de ani, structura asociativă de la care îşi
revendică statutar legitimitatea fiind ,,Socie -
tatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere
Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A), consti -
tuită în anul 1925, la doi ani de la adoptarea
Constituţiei din 1923 - lege fundamentală a
României întregite care, în capitolul privind
“puterea armată“ dădea expresie concretă,
în sinteza Constituţională, unui efort de şase
decenii şi jumătate pentru făurirea Armatei
Române moderne. 

În spiritul Constituţiei din 1923, forurile
de decizie politică şi militară au adoptat legi,
decrete, decizii ministeriale, regulamente şi
instrucţiuni menite să aşeze puterea mili -
tară a ţării pe temelii noi, la dimensiunea în -
tre gului teritoriu naţional. Acestea au vizat
şi cadrele militare în rezervă şi în retragere.
Una din aceste legi a fost şi Legea nr.
21/1924 privind asociaţii1e şi fundaţiile, în
baza căreia a luat fiinţă ,,Societatea Ofiţerilor
în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Acti -
vitate” (S.O.R.P.A.).

Legitimitatea istorică, statutul juridico-
legal al A.N.C.M.R.R. redobândit în anul
1990, a fost întregit în anul 2008 când, prin
Or dinul nr. H 5498 al ministrului Apărării
Na ţionale, Asociaţia a fost îndrituită să se
iden tifice, ca toate structurile militare semni -
ficative, cu Însemn heraldic şi Steag de
iden   tificare proprii, iar prin Ordinul nr. H
3762 din acelaşi an, la propunerea Comisiei
de Heraldica şi Denumiri, i-a confirmat
denu mirea onorifică ,,Alexandru loan
Cuza“, domnitor al Principatelor Române
Unite şi  primil ctitor al armatei României
moderne.   

b/ Nu mai puţin important în ordinea de
idei a acestei comunicări este faptul că în
prezent A.N.C.M.R.R. se bucură de repre -
zentativitate reală, asigurată de o con du -
cere centrală şi o structură teritorială temei -
nic articulată prin Statut, formată din 46
filiale judeţene şi din sectoarele Capitalei,
pre cum şi peste 80 filiale şi subfiliale  în ac -
tua lele sau fostele garnizoane militare nere -
şedinţă de judeţ, ce aparţin de filialele ju -
deţene. Fără teama de a greşi, apreciez că un
rol hotărâtor în recunoaşterea legiti mi tăţii
şi reprezentativităţii noii structuri înfiinţată
la 31 mai 1990, l-a avut preluarea fru moa -
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sei tradiţii antebelice de la înaintaşii noştri,
prin instituirea  Devizei  ,,Patrie, Onoare,
Demnitate” şi fiinţarea Asociaţiei sub
înaltul patronaj al Preşedintelui Ro mâniei în
calitatea sa de Comandant al For ţelor Armate
şi sub patronajul M.Ap.N., ministrul fiind
Preşedinte de Onoare. Totodată, Asociaţia
şi-a asumat menirea de acţiona permanent
pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a
cadrelor militare în rezervă şi retragere şi a
familiilor acestora. 

Demn de subliniat şi onorabil pentru noi
este faptul că toţi preşedinţii României şi
miniştrii apărării naţionale au recunoscut şi
acceptat prevederile statutare ale Asociaţiei
referitoare la aspectul mai sus menţionat. 

Reprezentativitatea reală a A.N.C.M.R.R.
este recunoscută şi în prezent de M.Ap.N.,
având cu aceasta un parteneriat viabil şi
fructuos, ministrul acceptând, conform tra -
di ţiei, sa-i fie preşedinte de onoare. De ase -
menea, reprezentativitatea A.N.C.M.R.R. este
recunoscută de Statul Major General şi Sta -
tele Majore ale Categoriilor de Forţe Armate -
Terestre, Aeriene şi Navale, de alte structuri
militare semnificative, precum Direcţia Ge -
nerală de Informaţii pentru Apărare, Co -
man damentul Comunicaţiilor şi Informaticii.
Emblema de Onoare a Armatei şi a Statului
Major General, precum şi ale celorlalte struc -
turi militare, conferite A.N.C.M.R.R. consti tu -
ie una dintre multiplele dovezi ale recu noaş   -
terii reprezentativităţii reale a A.N.C.M.R.R.

Recunoaşterea reprezentativităţi i
A.N.C.M.R.R. este impusă şi dovedită prin
prevederile Statutului acesteia referitoare la
faptul că Asociaţia nu este angajată politic,
nu desfăşoară activităţi în favoarea sau
defavoarea vreunui partid sau organizaţie
politică, acţionează permanent cu sprijinul
moral, material şi financiar al M.Ap.N. şi re -
laţionează cu toate forţele politice care-i
împărtăşesc dezideratele, cu celelalte auto -
rităţi şi instituţii publice centrale şi locale,
pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere,
precum şi a familiilor acestora, Realizeză, în
spiritul devizei asumate, cerinţele cultivării
şi promovării valorilor fundamentale ale
democraţiei, interesele şi simbolurile na -
ţionale ale României, contribuie la cultivarea
trecutului glorios naţional şi militar al

poporului Român, precum şi la promovarea
imaginii armatei în societatea Românească,
participă la dezvoltarea ştiinţei şi artei
militare româneşti, la solicitarea structurilor
organizatorice ale M.Ap.N., precum şi din
proprie iniţiativă. Tot pe linia recunoaşterii
reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. pot fi în -
scrise şi relaţiile foarte bune pe care aceasta
le are cu asociaţiile afiliate, cu Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia
Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retra -
gere, Asociaţia Naţională “Cultul Eroilor”,
precum şi cu asociaţiile similare din Sis -
temul de Apărare, Ordine Publică şi Sigu -
ranţă Naţională, relaţii întărite prin acorduri
şi protocoale, prin demersuri şi acţiuni
comune. 

Faptul că A.N.C.M.R.R. este reprezentată
în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârst -
nice, în Comisia Superioară pentru Acte
Normative Specifice, în Comisia M.Ap.N.
pentru Probleme Sociale, că este acceptată şi
invitată sistematic la dialog cu unele Comisii
ale Parlamentului şi Guvernului României
con stituie, de asemenea, dovezi ale recu -
noaşterii reprezentativităţii sale. 

De mare notorietate şi în totalitate be -
nefică pentru A.N.C.M.R.R. este relaţia ac tua -
lă cu Alianţa Centru Stânga/USL PSD+UNPR,
prin prevederile Protocolului de cola bo -
rare între ANCMRR şi ACS, semnat de
Prim-ministru, viceprim-mi nistru, doi se -
cretari generali, respectiv de Preşedintele şi
Prim-vicepreşedintele A.N.C.M.R.R. 

Şi în planul relaţiilor internaţionale avem
dovezi ale recunoaşterii reprezentativităţii
A.N.C.M.R.R. Se cunoaşte  că încă din anul
1997, cu şapte ani înainte ca România să
acceadă în N.A.T.O ca membru cu drepturi
depline (01.03.2004), A.N.C.M.R.R. a fost
invitată să participe anual la 2 - 3 activităţi
in ternaţionale organizate de Conferinţa In -
ternaţionala a Ofiţerilor de Rezervă şi Par -
teneriat pentru Pace (C.I.O.R - Pf.P) - con -
grese, seminarii, ateliere pe teme de interes,
cele mai semnificative fiind legate de:
“Constituirea, rolul, misiunile şi activitatea
Asociaţiilor Ofiţerilor de Rezervă”, precum şi
în cadrul Centrului de Studii Strategice
“George Marshall” pe tema Rezerviştii şi
asociaţiile lor în perspectiva extinderii
N.A.T.O.” 
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Semn al recunoaşterii reprezentativităţii
şi activităţii A.N.C.M.R.R, putem considera şi
faptul că la 29 iulie 2004, Asociaţia Ofiţerilor
de Rezervă din România (A.O.R.R.), con sti -
tuită prin eforturile şi contribuţia esenţială a
Asociaţiei noastre, la Congresul de la Viena,
în prezenţa reprezentanţilor A.N.C.M.R.R., a
fost primită în C.I.O.R. ca membru cu
drepturi depline. 

Tot pe linia recunoaşterii reprezen -
tativităţii A.N.C.M.R.R. poate fi înscris şi
faptul ca în prima Enciclopedie a Armatei
Române, editată cu prilejul aniversării a 150
de ani de la constituirea Statului Major
General (noiembrie 2009) Asociaţia noastră
este înscrisă  într-un amplu articol însoţit de
câteva imagini semnificative înfăţişând
prezenţa ei în societatea românească. 

Nu încape nici o îndoială că recu noaş te -
rea reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. la nivelul
diferitelor structuri ale puterii de stat,
inclusiv la nivel teritorial, este benefică tutu -
ror cadrelor militare în rezervă şi în retra -
gere provenite din activitate în Armata Ro -
mâ niei. O dovadă recentă este rezultatul de -
mer surilor din anii 2010 - 2013 în problema
pensiilor militare. 

Este demn de menţionat că în baza Pro to -
colului cu ACS, - mai sus amintit, la insistenţa
A.N.C.M.R.R. s-a promovat ini ţiativa legisla -
tivă în Parlament referitoare la revenirea
pensiilor diminuate prin recal culare, la
nivelul lunii decembrie 2010, iar cele care au
înregistrat creşteri legale să ră mână în plată
- Domnul Vice prim-ministru Oprea Gabriel
ne-a confirmat în ziua de 22 mai aprobarea
actului normativ în Senat, - asigurându-ne de
acceptul Legii şi în Camera Deputaţilor într-
un timp cat mai scurt. Urmează ca Legea
pensiilor militare de stat să se elaboreze şi să
se aprobe până la 30 decembrie a.c. 

c/  Nu mai puţin reală şi importantă este
calitatea de asociaţie de utilitate publică,
acor dată A.N.C.M.R.R. după 14 ani de
afirmare rodnică în viaţa cadrelor militare în
rezervă şi în retragere provenite din acti -
vitate în Armata României, în condiţiile legii,
prin H.G. 20/2004.

Dacă statutul de asociaţie de utilitate
publică, cu tot ce decurge din aceasta, a fost
acordat de Guvernul României, notorietatea
publică a fost dobândită de A.N.C.M.R.R.
prin activitatea desfăşurată în perioada care
s-a scurs de la constituire până în prezent, în

ciuda tuturor clevetirilor mai vechi şi mai noi,
la adresa sa. 

În baza statutului de O.N.G. de utilitate
publică, acordat de Guvern, trebuie să ară -
tăm că la nivel central şi al filialelor din teri -
toriu, relaţionăm benefic pentru cadrele
mili tare în rezervă şi în retragere, deta -
şându-se ca model, parteneriatul cu Pri mă -
ria Sectorului 2 al Capitalei, devenită tradi -
ţională şi model pentru toate filialei Aso -
ciaţiei şi, nu în ultimul rând, parteneriatul cu
M.Ap.N.     

Dovezile indubitabile ale notorietăţii
A.N.C.M.R.R. sunt numeroase. Între acestea
reamintesc desfăşurarea unui parteneriat
real, mai cu seamă în ultimii 2- 3 ani între
A.N.C.M.R.R. şi M.Ap.N, solicitudinea mani -
festată de conducerea ministerului şi
principalele sale structuri faţă de problemele
ridicate de conducerea Asociaţiei, cum nu
prea s-a întâmplat în timpurile anterioare. 

Notorietatea dobândită de A.N.C.M.R.R. a
făcut şi face posibil ca problemele, mai ales
de ordin social, ale cadrelor militare în
rezervă şi în retragere să poată fi susţinute
cu succes la nivelul celor mai înalţi factori de
decizie, politică sau militară. 

Nu aş putea sa închei fără a reaminti că
datorită acţiunilor, activităţilor şi demer -
surilor promovate, prin care au crescut
notorietatea şi prestigiul Asociaţiei, s-au în -
tărit legăturile cu Biserica Ortodoxă Română,
cu Patriarhia României, cu Academia Ro -
mână şi, prin protocoale de colaborare, cu
Academia Oamenilor de Ştiinţă din România,
U.N.Ap şi Academia Tehnică Militară, pre -
cum şi cu U.N.V.R.

La finalul intervenţiei mele, vă îndemn la
înţelepciune şi unitate structurală şi de corp,
asigurând toate cadrele militare în rezervă şi
în retragere de verticalitatea conduitei noas -
tre, în baza prevederilor Statutului
A.N.C.M.R.R. şi a devizei ,,Patrie-Onoare-
Demnitate”. 

*

În nume personal şi al conducerii
A.N.C.M.R.R. doresc să vă adresez Dumnea -
voastră celor prezenţi şi tuturor membrilor
Asociaţiei, tuturor rezerviştilor militari, cu
oca zia Zilei A.N.C.M.R.R. şi a Zilei Rezervis -
tului Militar, multă sănătate, speranţe
împlinite şi La Mulţi Ani ! Fie ca Bunul Dum -
ne zeu să ne ocrotească pe toţi cu Graţia-I
Divină.

6 Rezerva  Oştirii  Române



7Rezerva  Oştirii  Române

General-locotenent (r) dr.  RADU  VLĂSCEANU
Vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

UNITATEA, 
VALOARE INCONTESTABILă A A.N.C.M.R.R.

U
nitatea este una dintre valorile
care stau la baza fiinţării
A.N.C.M.R.R.

Numai în cadrul unei unităţi vii,
organice, A.N.C.M.R.R. se îmbogăţeşte cu
noi posibilităţi sub raport organizatoric
şi acţional, căpătând în timp o orientare
mai bine definită.  În acest sens, încă de la
înfiinţarea sa, A.N.C.M.R.R.  a urmărit să
aibă o distribuţie corespunzătoare a
forţelor, stabilindu-şi în acelaşi timp
obiective pe măsură. 

Practica conducerii A.N.C.M.R.R. şi a
structurilor sale a oferit posibilitatea
transpunerii în viaţă a celor mai îndrăz -
neţe idei, ceea ce reprezintă un mare pas
înainte pe linia valorificării atuurilor pe
care le conferă unitatea acestei structuri
a cărei legitimitate istorică, reprezen ta -
tivitate, şi utilitate publică sunt bine cu -
nos cute.

Dacă avem în vedere capacitatea
uriaşă care emană la nivelul structurilor
A.N.C.M.R.R., ca urmare a calităţii ca -
drelor militare în rezervă/retragere care
fac parte din acestea, vom înţelege mai
bine necesitatea promovării cu mult
curaj a principiilor unităţii, ca valoare de
necontestat a acestei structuri ajunsă la
venerabila vârstă de 88 de ani. Când su -
bliniem aceasta avem în vedere că
A.N.C.M.R.R. moşteneşte tradiţiile So -
cietăţii Ofiţerilor în Rezervă şi în Re -
tragere Proveniţi din Activitate, consti -
tuită în 1925, care îşi propunea dez vol -
tarea simţului de solidaritate şi camara -
derie; apărarea onoarei şi demnităţii
ofiţerilor în rezervă şi în retragere şi a

situaţiei lor în societate etc, scopuri care
îşi găsesc şi astăzi locul în Statutul
A.N.C.M.R.R.

Întreaga activitate desfăşurată de
conducerea A.N.C.M.R.R., la care au
subscris filialele şi subfilialele acesteia,
precum şi structurile organizatorice
afiliate şi cele cu care se colaborează pe
linia protecţiei sociale a cadrelor militare
în rezervă/retragere, sunt rodul luptei,
cu mijloace legale şi a fermităţii măsurilor
întreprinse în acest sens.

Deşi uneori au apărut şi unele ma -
nifestări de neîncredere, acestea nu au
putut afecta unitatea şi crezul care stau la
baza fiinţării A.N.C.M.R.R. De altfel, atât la
nivel central cât şi la cel local, cuvintele de
ordine au fost legalitatea, raţionalitatea şi
unitatea. Numai în acest fel prestigiul,
ima ginea publică ale Asociaţiei şi mai
ales menirea sa de a reprezenta inte re -
sele ca drelor militare în rezervă şi în re -
tra gere pot fi asigurate. 

Nu trebuie să uităm deviza ,,PATRIE,
ONOARE, DEMNITATE”, sub semnul
căreia A.N.C.M.R.R. îşi desfăşoară activi -
tatea, trinom cu adâncă semnificaţie în
viaţa futuror celor care au slujit cu cre -
din  ţă Patria sub Drapel, un număr în -
semnat de ani. Acesta se constituie în va -
loare şi simbol, dar şi ca normă de con -
duită pentru toate cadrele militare în re -
zer vă şi în retragere, membre ale
A.N.C.M.R.R. şi nu numai. Această deviză
ne călăuzeşte şi ne face mai puternici şi
mai uniţi în tot ceea ce întreprindem
pen tru a pune în operă experienţa acu -
mulată, cugetarea prezentului şi as pi -
raţiile timpului ce vine.
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Privită în dezvoltarea sa, întreaga
devenire a A.N.C.M.R.R. – cu dinamica
acumulărilor şi prefacerilor sale, este
oglinda celor care o compun, a capa -
cităţii şi priceperii acestora de a face ca
această mare familie să fie dominată de o
stare de spirit sănătoasă şi un climat au -
tentic de camaraderie, decenţă, unitate,
demnitate, onoare şi respect faţă de lege,
în scopul menţinerii unui dialog con -
structiv şi democratic cu reprezen tanţii
puterii şi administraţiei, cu socie tatea
civilă, cu mass media etc, în lumina
preve derilor statutare şi ale eticii ostă -
şeşti, sub semnul căreia ne-am format şi
care ne-a fost călăuză în viaţa de cadre
militare active, în cea de cadre militare în
rezervă şi în retragere.

Nu vom enumera aici obiectivele
A.N.C.M.R.R., înscrise în Statutul Aso -
ciaţiei şi în Strategia pentru optimizarea
şi eficientizarea activităţii A.N.C.M.R.R.,
vom sublinia doar că acestea nu pot fi
îndeplinite fără o preocupare perma -
nentă a organelor de conducere de pe în -
treaga scară organizatorică, pentru
menţinerea şi întărirea continuă a
UNITĂŢII.

Ştim că încă avem destule de făcut pe
linia îmbunătăţirii protecţiei sociale a
cadrelor militare în rezervă/retragere şi
ale familiilor acestora; promovării acţiu -
nilor specifice rezultate din calitatea de
persoană juridică de ,,utilitate publică”;

cultivării valorilor civice ale statului de
drept, promovării valorilor fundamentale
ale democraţiei, intereselor şi sim bo -
lurilor naţionale ale României; cultivării
tradiţiilor poporului şi armatei noastre
etc.

În aceste condiţii, întărirea unităţii
A.N.C.M.R.R. este deosebit de im -
portantă şi utilă, mai ales dacă avem în
vedere că cea de a 7-a Conferinţă
Naţională a A.N.C.M.R.R. din acest an va
constitui un bun prilej de a adăuga noi
valenţe acestei valori deosebite. Când
subliniem aceasta avem în vcdere com -
portamentul profund dăunător al unora
din interiorul, precun şi din exteriorul
A.N.C.M.R.R. care, mânaţi de orgolii şi
frustări personale, întreprind acţiuni
care sunt în afara a ceea ce numim com -
portament civic şi care sunt în totală
contradicţie cu scopurile A.N.C.M.R.R.

Prin denunţarea unor astfel de
practici nu facem altceva decât să optăm
pentru unitate, coeziune şi răspundere
în promovarea valorilor care stau la baza
fiinţării A.N.C.M.R.R. Nu ar trebui să se
uite că datoria şi exigenţa morală ale
membrilor A.N.C.M.R.R. se răsfrâng
deopotrivă asupra fiecăruia şi asupra
tuturor, comportamentul individual
devenind, în fond, expresia însuşirii valo -
rilor sub semnul cărora fiinţează
A.N.C.M.R.R., valori între care unitatea
deţine o pondere însemnată.     

v
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Domnilor generali, ofiţeri,
maiştrii militari 

şi subofiţeri

P
regătindu-ne să întâmpinăm cum se
cuvine împlinirea a 95 de ani de la
Marea Unire din 1918 - Ziua Na -

ţională a României,  Ziua Rezervistului
Militar (31 mai) şi cea de a VII-a Con -
ferinţă Naţională a Asociaţiei Naţionale a
Cadrelor Militare în Rezervă şi în
Retragere ,,Alexandru Ioan Cuza”: 

Conştienţi că numai acţionând în
unitate de corp socioprofesional orga -
nizat, de sine stătător al societăţii româ -
neşti postdecembriste, în spirit de
coeziune camaraderească, putem repre -
zenta o forţă capabilă să facă faţă noilor
riscuri şi provocări, fără precedent, cu
care noi şi familiile noastre, ca şi
camarazii din activitate, suntem con -
fruntaţi în această etapă de dezvoltare a
ţării şi a lumii contemporane:

Ca militari de carieră, împătimiţi de
armată, îndrăgostiţi de milenara vatră
strămoşească, cu sufletele şi inimile în -
veşmântate în flamura tricoloră a Dra -
pelului de luptă al Armatei Române, cu
puterea de convingere  a celor peste 22
ani de activitate în cea mai repre zen -
tativă şi numeroasă structură asociativă,
legitimată istoric de aproape 90 de ani,
întruchipând o tradiţie militară de peste
un secol şi jumătate:

Vă adresăm un camaraderesc şi
călduros apel la UNITATE: veniţi alături
de noi în structura asociativă care este
alcătuită la nivel naţional, cu filiale în
toate judeţele ţări, în sectoarele Capitalei
şi în multe dintre fostele garnizoane

militare, acesteia fiindu-i aproape şapte
structuri asociative pe arme şi specia -
lităţi, conlucrând strâns cu Asociaţia
Naţională a Veteranilor de Război şi cu
Asociaţia Naţională Cultul Eroilor ,,Re -
gina Maria”, având relaţii de colaborare
cu toate asociaţiile similare din Sistemul
Naţional de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională.

Suntem în măsură să vă informăm că
A.N.C.M.R.R., structură asociativă a ca -
drelor militare în rezervă/retragere pro -
 venite din activitate în Armata Ro mâniei,
constituită în anul 1990, acţio nând în
spiritul devizei sale ,,Patrie, Onoare,
Demnitate’’, având de mai mulţi ani un
parteneriat viabil cu Ministerul Apărării
Naţionale, ministrul Apărării, indiferent
de culoarea sa politică, fiindu-i, conform
tradiţiei, pre şe dinte de onoare şi-a
dobândit statutul de utilitate publică,
notorietate şi reprezentativitate la
nivel central şi teritorial, fiind apre -
ciată ca un partener de dialog cu oficia -
lităţile publice centrale şi locale, compe -
tent şi eficient în pro blemele care preo -
cupă cadrele militare în rezer vă/re tra -
gere şi familiile acestora, O dovadă o
constituie şi modul în care A.N.C.M.R.R.
s-a implicat în problema pensiilor
cuvenite militarilor cât şi în aplicarea
prevederilor Legii 80/1995 privind
statutul cadrelor militare şi în recenta
operaţie de recalculare şi re vizuire a
pensiilor militare, din care peste 80%
dintre beneficiari nu au pierdut, ci
dimpotrivă au câştigat. 

În spiritul moştenirii lăsate de înain -
taşi, A.N.C.M.R.R. conlucrează strâns şi
are relaţii fructuoase cu mai tinerii noştri

C O M U N I C AT  -  A P E L
adresat tuturor cadrelor militare  

în rezervă/retragere
provenite din activitate 

în Armata României
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camarazi din structurile militare active,
re prezentanţii cadrelor militare în
rezervă/retragere fiind prezenţi la multe
dintre activităţile acestora: ceremoniale
militare şi religioase, prilejuite de ani -
versări ale zilelor unităţilor, armelor şi
categoriilor de forţe; primirea sau de -
corarea Drapelelor de luptă; plecări şi
sosiri în / din teatrele de operaţii; come -
morarea faptelor de arme şi a eroilor
militari; exerciţii şi aplicaţii ş.a. O dovadă
este şi faptul că pe Steagul de Identificare
al A.N.C.M.R. strălucesc de câţiva ani:
Emblema de Onoare a Armatei României,
Emblema de Merit Rezerva Armatei
Române clasa I-a, Emblemele de Onoare
ale Statului Major General, a Direcţiei
Generale de Informaţi pentru Apărare, ale
categoriilor de Forţe Armate - Terestre,
Aeriene şi Navale, Comunicaţiilor şi In -
formaticii, toate conferite ca o recu -
noaştere a celor consemnate anterior. 

Acţiunile A.N.C.M.R.R. se extind şi în
planul relaţiilor internaţionale, Încă din
perioada în care România nu era membra
N.A.T.O. ci numai aderentă la Parte -
neriatul pentru Pace (PfP), 2002-2003,
Asociaţia noastră avea legături cu C.I.O.R.
şi a constituit, la sugestia reprezen tan -
tului acestuia şi cu acordul Statului Major
General, Asociaţia Ofiţerilor de Rezervă
din România (A.O.R.R.), determinând şi
primirea acesteia în C.I.O.R.

În prezent, A.N.C.M.R.R. are legături cu
structuri asociative similare din Re pu -

blica Moldova, din state membre ale
N.A.T.O. şi U.E. precum: Ungaria, Slovenia,
Bulgaria.

Stimaţi camarazi,
Multe dintre c.m.r.r. care au lucrat cu

sârg pentru constituirea, conso lidarea şi
afirmarea Asociaţiei noastre s-au dus
acolo sus, în ceruri, pentru a pregăti din
timp întâlnirea camara derească cu cei ce
îi vor urma pe tărâmul veşniciei, De
aceea vă chemăm şi în numele lor la
unitate, să consolidăm ceea ce au zidit ei
cu prietenie şi speranţă.   

Experienţa ne-a arătat că o structură
asociativă este eficientă numai atunci
când totul este bine statutat şi articulat,
când activitatea acesteia are efecte
benefice asupra tuturor cadrelor militare
în rezervă/retragere, care şi-au dat mâna
într-o frumoasă trăire camaraderească.

Prin urmare, cu cele mai bune intenţii,
vă adresăm stimaţi camarazi chemarea:
VENIŢI ALǍTURI DE NOI, SǍ ÎNTǍRIM ŞI
SǍ CONSOLIDǍM   A.N.C.M.R.R. ,,ALE -
XANDRU IOAN CUZA”,  CA UNICA STRUC -
TURǍ ASOCIATIVǍ REPREZENTATIVǍ A
CADRELOR MILITARE ÎN REZERVǍ  ŞI ÎN
RETRAGERE PROVENITE DIN ACTI VI -
TATE ÎN ARMATǍ. 

BIROUL PERMANENT CENTRAL

v
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S
intetizând cu realism şi luciditate starea de
lucruri din domeniul social, la capătul
celor patru ani de mandat încredinţat de

Con ferinţa Naţională din anul 2009, se poate
aprecia că situaţia a stagnat, iar în unele
segmente chiar s-a deteriorat.  Aceasta a fost
puternic influenţată de factori externi, precum
criza politică, criza economico-financiară, dar
şi de greşeli umane constând în nerespectarea,
imprecizia sau lipsa unor reglementări în do -
meniu. Consecinţele au fost evenimentele
petrecute şi trăite de fiecare dintre noi şi de
comunitatea din care facem parte, determinate
de incertitudinile de pe scena politică, alter -
nanţele din mediul guvernamental, încetini rea
drastică a activităţilor economice, cu toate con -
secinţele sale negative, convulsiile sociale din
so cietatea civilă, care şi-au pus amprenta şi pe
viaţa şi activitatea cadrelor militare în rezervă
şi în retragere, pensionari militari. Toate
acestea converg spre concluzia dezamăgitoare
că rezul tatele în domeniul social în ceea ce pri -
veşte viaţa şi condiţiile de trai, nu au fost pe
măsura aştep tărilor şi a îndrituirilor consti tu -
ţionale şi legislative existente.

Domeniul social, care cuprinde mai multe
coordonate de care depinde asigurarea unei
vieţi de calitate, demnă şi civilizată, la nivelul
se colului 21 - sau măcar la orizontul unei pro -
xime speranţe, cu  o finalizare realistă - impune
o abordare secvenţială, fără a sugera anumite
priorităţi, deoarece fiecare componentă are
însemnătatea sa şi efect complementar.

Pensiile. Evenimentul care a declanşat
marea frământare în rândul cadrelor militare în
rezervă şi în retragere, pensionari militari şi al
altor categorii de pensionari, l-a constituit
iniţiativa politică şi guvernamentală radicală,
din vara anului 2010, de asimilare a pensiilor
militare de stat în sistemul public de pensii,
în condiţiile şi pe baza Legii nr. 19/2000 pri -
vind sistemul public de pensii şi alte drepturi
sociale. Măsurile concrete  au fost prevăzute în
Legea nr. 119/30.06.2010 privind stabilirea
unor măsuri în domeniul pensiilor şi H.G. nr.
735/21.07.2010 pentru aprobarea meto -

dologiei de recalculare a pensiilor de sub inci -
denţa Legii nr. 119/2010. În esenţă, recal cu -
larea tuturor pensiilor stabilite potrivit preve -
derilor legilor cu caracter special cuvenite sau
aflate în plată, inclusiv a pensiilor militare de
stat, stabilite în baza Legii nr. 164/21001. 

Recalcularea  s-a realizat pe baza mai
multor elemente:                                                 

- determinarea punctajului mediu anual
şi a cuantumului fiecărei pensii, utilizând al -
go ritmul de calcul prevăzut de Legea nr.
19/2000, cu modificările şi completările ulte -
rioare; 

- determinarea stagiului de cotizare şi a
punctajelor medii anuale, pe baza veniturilor
realizate lunar, corespunzătoare funcţiilor pe
care pensionarul a fost încadrat;

- documentele doveditoare necesare
stabilirii punctajelor medii anuale şi a
stagiilor de cotizare pentru perioadele în care
beneficiarii şi-au desfăşurat activitatea în
M.Ap.N. să se solicite prin Centrele Militare
Judeţene/zonale/de sector al Municipiului
Bucureşti sau prin unităţile militare din care au
făcut parte, după caz, documentele se depun de
beneficiar la structura de pensii din M.Ap.N;

- pentru perioadele pentru care nu pot fi
dovedite veniturile realizate lunar şi stagiul de
cotizare complet (20 de ani), sau documentele
nu au fost depuse în termen (5 luni), la deter -
minarea punctajului mediu anual se utilizează
salariul mediu brut pe economie. 

Punerea în aplicare a acestor prevederi a
declanşat o întreagă degringoladă şi bui -
măceală, dovedindu-se irealiste şi inadecvate
procedurii practicate de zeci de decenii în
procesul de stabilire a drepturilor de pensie în
armată. Iată câteva aberaţii: termenul foarte
scurt de recalculare faţă de volumul de muncă
necesar pentru scotocirea arhivelor în toate
punctele cardinale de către zecile de mii de
pensionari; imposibilitatea fizică a multor
pensionari de vârstă înaintată, loviţi de boli şi
de incapacitatea de a se deplasa prin ţară;
nedreptatea, abuzul ca, pentru perioadele
nedovedite cu acte de venit şi de stagiu de

General-maior (r)  STELIAN  TEODORESCU
Vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

PROTECŢIA SOCIALă 
ÎN PAS CU EVENIMENTELE
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cotizare de-a lungul întregii cariere, să fie sanc -
ţionată cu recurgerea la aplicarea salariului
me diu brut pe economie, ştiindu-se că ve -
niturile salariaţilor din viaţa civilă erau la un
nivel mai scăzut decât veniturile militarilor
rezultate din solda de grad, solda de funcţie şi
alte sporuri specifice serviciului militar.

Toate aceste inepţii au incitat şi tensionat
până la indignare cadrele militare în rezervă şi
în retragere, pensionari militari proveniţi din
M.Ap.N. A.N.C.M.R.R.,ca reprezentantă legitimă
a acestora, a solicitat Guvernului, Ministerului
Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, preşe din -
ţilor celor două camere ale Parlamentului, mi -
nis trului Apărării Naţionale, Avocatului Po po -
ru lui, reanalizarea efectelor defavorabile ale
măsurilor de recalculare a pensiilor militare,
ofe rind totodată propuneri raţionale. În
con  secinţă a fost elaborată Ordonanţa de Ur -
gen  ţă a Guvernului României nr. 1/28.01.2011,
instituind ca măsură imediată revizuirea
pensiilor recalculate în baza prevederilor
Legii nr. 119/2010. În acest act normativ se re -
găsesc multe dintre amenda mentele şi pro -
punerile A.N.C.M.R.R., între care mai im -
portante sunt: pensiile se revizuiesc din oficiu,
cel mai târziu până la 31.12.2011; revizuirea se
poate face şi la cererea bene ficiarilor, în baza
actelor doveditoare; obligaţia identificării şi
transmiterii la casele de pensii sectoriale a
veniturilor realizate lunar de fie care beneficiar
revine instituţiilor din sistemul de apărare,
ordine publică şi siguranţă na ţională; în cazul
neidentificării veniturilor lu nare se utilizează
veniturile soldei de grad şi de funcţie minime,
corespunzătoare gradului militar deţinut, (spe -
cificat în anexele 1 şi 2 la H.G. nr. 1/2011), dar
nu mai puţin decât salariul mediu brut/net pe
economie; drepturile de pensie revizuite se
cuvin de la data de 01.01.2011, până la data de
01.01.2014; peste acest termen drepturile se
cuvin de la întâi a lunii următoare celei în care
cererea cu docu mentele doveditoare au fost de -
puse la casa de pensii sectorială; pensiile recal -
culate în baza documentelor care atestă veni -
turile realizate pentru întreaga perioadă, care
constituie stagiu de cotizare rămân în plată în
cuantumurile re zultate în urma recalculării;
pensiile recal culate pe baza veniturilor reali -
zate din salariul mediu brut pe economie, care
constituie stagiu de co ti zare ale căror cuan -
tumuri sunt mai mari de cât cele aflate în plată
în luna decembrie 2010, se menţin în plată în
cuantumurile rezultate în urma recalculării,

până la data emiterii deciziei de revizuire;
pensiile recalculate în cuan tu mu rile avute în
luna decembrie 2010 se menţin în plată în
aceste cuantumuri până la data emiterii
deciziei de revizuire; pensiile se vor regulariza
prin stabilirea sumelor de plată sau de recu -
perat, după caz, în funcţie de cuantumurile
rezultate după luarea în consideraţie a tuturor
documentelor care atestă veniturile realizate
pe întreaga durată a stagiului de cotizare;

Din cauza multor greşeli umane de inter -
pretare, aplicare şi transcriere a datelor din
arhive pe suport electronic. a unor erori im -
putabile tehnicii de calcul, precum şi a numă -
rului foarte mare de contestaţii la deciziile de
pensii, procesul de revizuire nu a decurs în
termenul stabilit, nu s-au dat răspunsuri,
explicaţii, la deciziile incomplete ale casei de
pensii, nu s-au luat în seamă o serie de hotărâri
judecătoreşti emise în procesele câştigate de
pensionarii nedreptăţiţi.

Tensiunea în creştere, incertitudinea şi
diversiunea au determinat Ministerul Apărării
Naţionale, cu aprobarea Guvernului, să iniţieze
două măsuri: a) elaborarea. într-o primă etapă
(până în primăvara anului 2013),  a unui pro -
iect de lege care să legifereze  drepturile de pen -
sie  astfel: pensiile recalculate sau revizuite ale
căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cu -
venite pentru luna decembrie 2010 să se plă -
tească în cuantumul cuvenit pentru luna de -
cembrie 2010; cuantumul cuvenit pentru luna
decembrie 2010 se menţine în plată până când
cuantumul rezultat din înmulţirea valorii punc -
tului de pensie cu punctajul mediu anual este
mai mare decât cuantumul cuvenit pentru luna
decembrie 2010; b) în etapa următoare (până
în toamna anului 2013), să se elaboreze o lege
a pensiilor militare de stat. La aceste proiecte
de acte normative A.N.C.M.R.R. a participat, la
invitaţia ministrului Apărării Naţionale, cu un
grup reprezentativ în comisia ministerială,
care a contribuit cu propuneri şi puncte de ve -
dere importante. Activitatea este în derulare, în
conformitate cu procedurile parlamentare.

Asistenţa medicală.  Evenimentul pro -
voca tor, la scară naţională, care a declanşat
nemulţumirea populaţiei, l-a constituit degra -
darea continuă şi bâlbâiala în ultimii cinci ani,
din sistemul de sănătate. Dintre cauzele agra -
vante amintim: subfinanţarea; insuficienţa
per sonalului medical, însoţită de o migrare
îngrijorătoare a medicilor şi de o retribuire
me diocră a acestora în raport cu capacităţile



pro f esionale; insuficienţa cabinetelor de me -
dicina familiei; reducerea exagerată a medi ca -
mentelor gratuite şi compensate, obligând
pacienţii să recurgă la piaţa liberă; nede -
contarea cheltuielilor, a serviciilor medicale şi a
unor dispozitive medicale achiziţionate contra
cost în împrejurări forţate. Fenomenul s-a
resimţit şi în sistemul de sănătate din aria de
responsabilitate a M/Ap.N.

Redresarea se impunea de urgenţă. Un prim
pas s-a considerat crearea unui cadru legislativ
stabil şi realist. Din anul 2009 se tot încearcă
diverse iniţiative. Fiecare nou ministru a pro -
pus câte un proiect de lege, dar nici unul fina -
lizat. După trei proiecte date spre dezbatere
publică şi apoi retrase, în anul 2013 s-a decis
renunţarea la o nouă lege şi menţinerea, cu
unele modificări şi completări, a legii în vi -
goare, Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătăţii.

A.N.C.M.R.R., puternic interesată în pro -
blemă, a formulat propuneri şi puncte de
vedere la fiecare dintre variantele de acte nor -
mative propuse de Ministerul Sănătăţii.

Deşi acestea au fost făcute cunoscute în
teritoriu şi în mediul public cu ajutorul mij -
loacelor electronice de comunicare şi infor -
mare, reiterăm pe cele mai importante: recu -
noaşterea şi acordarea dreptului gratuit la
asistenţă medicală şi medicamente ofiţerilor,
maiştrilor militari şi subofiţerilor în rezervă şi
în retragere pensionari militari, prevăzut în
Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor
militare, cu modificările şi completările ulte -
rioare; de asemenea a dreptului gratuit la
asistenţă medicală pentru membrii de familie
ai cadrelor militare în rezervă şi în retragere
pensionari militari, în baza aceleiaşi Legi nr.
80/1995; prevederea dreptului la decontarea
cheltuielilor cu procurarea medica men -
telor compensate la preţ întreg, în împre -
jurări de forţă majoră pentru diferenţa nea co -
perită din fondul de asigurări sociale de să -
nătate; decontarea să fie posibilă prin oricare
casă de asigurări, precum şi de furnizorii de
medicamente. 

Strâns legat de cadrul normativ, trebuie
revizuite şi Instrucţiunile privind asistenţa
medicală şi farmaceutică în M.Ap.N. la pace,
aprobată prin Ordinul ministrului Apărării
Naţionale nr. M 110/2009, la care A.N.C.M.R.R.
are amendamente de adus.

Asistenţa socială.  Are drept scop dez -
voltarea capacităţilor individuale, de grup sau

colective, pentru asigurarea nevoilor sociale,
creşterea calităţii vieţii şi promovarea prin -
cipiilor de coeziune şi incluziune socială. Ea vi -
zează cele mai vulnerabile categorii de per -
soane şi familii, care prezintă riscul de a-şi
pier de capacitatea de satisfacere a nevoilor
zilnice de trai, din cauze de boală, dizabilităţi,
sărăcie, dependenţa de droguri sau de alcool,
sau alte situaţii care conduc la vulnerabilitatea
economică şi socială. 

Întreaga construcţie a asistenţei sociale este
un ansamblu de instituţii, măsuri şi acţiuni
prin care statul, reprezentat de autorităţile
administraţiei publice centrale şi locale, precum
şi societatea civilă, inclusiv organizaţiile ne gu -
vernamentale, se  constituie în Sistemul na -
ţional de asistenţă socială. Acest sistem este
subsidiar sau, după caz, complementar siste -
melor de asigurări sociale şi se realizează sub
formă de beneficii de asistenţă socială şi de
servicii sociale. 

Cadrul general care reglementează orga -
nizarea, finanţarea şi funcţionarea sistemului
este Legea asistenţei sociale nr. 292 din 20
decembrie 2011.

Complexitatea şi diversitatea cazuistică din
sistem, adaptate la situaţia asistenţei sociale
pentru cadrele militare în rezervă şi în retra -
gere pensionari militari şi membrii de familie
ai acestora, se desprinde concluzia că asis ten -
ţa socială se direcţionează spre două cate -
gorii de persoane: persoane cu diza bilităţi
şi persoane vârstnice.

Persoanele cu dizabilităţi sunt acele
persoane aflate în situaţii de dificultate (defi -
cienţe fizice, mentale sau intelectuale de
durată), care nu mai au capacitatea deplină de
integrare în societate, în condiţii egale cu
celelalte persoane. Aceştia pot beneficia, la
cerere şi pe baza evaluării socio-psiho-me di -
cală, de servicii medicale la domiciliu, în centre
rezidenţiale sau de zi. Serviciile pot fi pentru
asigurarea nevoilor de bază ale vieţii zilnice, de
recuperare/reabilitare, de inserţie/reinserţie
socială şi altele, cum sunt: igiena corporală, îm -
bră carea, dezbrăcarea, hrănirea, deplasarea în
interior sau exterior, comunicare, cumpărături,
menaj, spălătorie, însoţire, asistarea pe o
perioadă mai lungă de 60 de zile, definită ca
îngrijire de lungă durată. Aceste servicii pot fi
acordate integrate cu alte servicii: medicale,
recuperare ş.a. 

Furnizorii de servicii sociale sunt publici
şi privaţi. Furnizorii publici sunt structurile
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specializate din cadru/subordinea autorităţilor
publice locale, de nivel, comună, oraş, muni ci -
piu, (sectoare ale Municipiului Bucureşti). Fur -
nizorii privaţi pot fi organizaţii negu ver -
namentale, culte religioase recunoscute, ope -
ratori economici, persoane fizice auto rizate. 

Persoanele vârstnice reprezintă acea
categorie vulnerabilă, cu nevoi particulare, din
cauza limitărilor fiziologice şi fragilităţii
bătrâneţii, care au împlinit vârsta de 65 de ani.
Aceste persoane se pot întreţine singure sau cu
ajutorul familiei, Pentru această categorie de
persoane, serviciile sociale se acordă numai la
domiciliul acestora şi în cazuri excepţionale în
centre rezidenţiale publice. Ele au obligaţia de a
plăti o contribuţie lunară, iar în lipsa veniturilor
personale, rudele sau susţinătorii lor legali, în
funcţie de veniturile acestora. 

Modul de reglementare a asistenţei sociale
implică sprijinirea persoanelor menţionate sau
a familiilor acestora de către A.N.C.M.R.R.,prin
filialele şi subfilialele teritoriale, începând de la
primirea solicitării, până la finalizarea
procedurilor administrative, socio-medicale,
juridice, etc.

O latură esenţială a protecţiei sociale
asumată de A.N.C.M.R.R este asigurarea
biletelor de tratament şi de odihnă în centre
de recuperare a capacităţii de muncă şi de
recreere, la munte şi la mare. Cele mai multe
bilete se obţin de la structurile de profil din
reţeaua M.Ap.N. şi ale categoriilor de forţe
armate. O altă parte se obţine de la Casa
Naţională de Pensii Publice (C.N.P.P.), în staţiuni
şi centre proprii acesteia, precum şi din cote
achiziţionate prin contract de C.N.P.P. de la
diverşi operatori privaţi. Rulajul anual al
biletelor este de 4000-5000; dincolo de
procedura birocratică de procurare a biletelor,
intervin în tot cursul anului inevitabile şi
numeroase modificări şi renunţări la repar -
tiţiile date, precum şi alte situaţii particulare.
Compartimentul social al A.N.C.M.R.R. este
extrem de solicitat şi tracasat.

Sprijinul logistic. Este elementul care
asigură condiţiile materiale necesare funcţio -
nării normale a Asociaţiei. Caracterul perma -
nent şi pragmatic obligă la o prezenţă fără
întrerupere, încă de la înfiinţarea entităţii pe
care o deserveşte. Punctul iniţial, ca precondiţie
legislativă, este alocarea unor spaţii pentru
sediu, la nivel central şi pentru fiecare filială
(41 filiale judeţene, 6 filiale de sector, 60-70 de
filiale orăşeneşti şi subfiliale). La sediile
acestora trebuie asigurate spaţii şi condiţii

pentru activităţi statutare, ştiinţifice, militare,
cultural-educative, festivităţi, comemorări etc,
cu utilităţile şi dotările necesare. 

În timpul funcţionării trebuie rezolvate nu -
me roase modificări, restrângeri sau desfiinţări,
ca urmare a restructurării Armatei. Trans fe -
rările sau cedările de cazărmi, locaţii şi terenuri
altor institute şi autorităţi au pus probleme şi
pen tru acele structuri teritoriale ale
A.N.C.M.R.R., pentru care nu s-au găsit soluţii
corespunzătoare. Mai sunt pe agenda de lucru
litigii încă nesoluţionate, dar cu sprijinul
M.Ap.N. avem speranţe de rezolvare. 

Un sprijin substanţial pe care îl primim
din partea M.Ap.N. constă într-o serie de
facilităţi, cum sunt: cazare gratuită la căminele
de garnizoană şi hotelurile M.Ap.N. şi servirea
mesei, contra cost, la popotele de garnizoană,
pentru ofiţeri, maiştri militari  şi subofiţeri din
organele de conducere centrală şi ale filia -
lelor/subfilialelor, care se deplasează in inte -
resul asociaţiei; cazarea şi servitul mesei, con -
tra cost, la unităţile şi formaţiunile militare
men ţionate mai sus, pentru cadrele militare în
rezervă şi în retragere şi membrii de familie ai
acestora, cu ocazia deplasării sau trecerii
în/prin garnizoana respectivă, ori aflate la
odihnă sau tratament, cu dreptul de a li se
deconta 90% din tariful de cazare; posi bi li -
tatea confecţionării, contra cost, a uniformei
militare de către ofiţerii în rezervă şi în
retragere care au aprobare de port uniformă, la
unităţile de confecţii care au contract cu
M.Ap.N., prin centrele militare judeţene;
acordarea de locuri de înhumare pentru
cadrele militare în rezervă şi în retragere şi
membrii de familie ai acestora, în cimitire
militare sau în parcele militare din cimitire
civile, precum şi onoruri militare la cere mo -
nia lul de înmormântare; repartizarea de
terenuri pentru cimitire militare. 

Succinta descriere din prezentul spaţiu
tipografic reliefează doar partea principală, a
activităţii fără de sfârşit din domeniul social.
Aceasta cuprinde multe alte laturi auxiliare care
necesită documentare, informare, relaţii,
comunicare, contacte, etc, în afara timpului din
programul orar. Efortul este însă răsplătit, dacă
rezultatele se dovedesc pe măsură. Sperăm la
mai bine în perspectiva viitorului apropiat, spre
bucuria tuturor celor în slujba cărora ne-am
asumat conştient răspunderea.                                                                                                                   
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D
epartamentul Militar este o com -
ponentă a Aparatului de lucru  al Bi -
roului Permanent Central, care are ca

obiec tiv principal organizarea şi conducerea
activităţilor cu specific militar desfăşurate la
nivel central, la nivelul filialelor din teritoriu,
precum şi al sectoarelor Municipiului Bu -
cureşti.

Conducerea departamentului este asigurată
de şeful departamentului, care este şi vice pre -
şedinte al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere.

În baza prevederilor Statutului, a hotărârilor
Conferinţelor Naţionale şi ale Consiliului Di -
rector, precum şi a deciziilor Biroului Per ma -
nent Central, Departamentul Militar, împreună
cu un însemnat număr de generali şi ofiţeri în
rezervă şi în retragere, membri ai Asociaţiei,
cu disponibilităţi fizice şi experienţă în do -
meniul militar, desfăşoară activităţi specifice,
bazate pe următoarele obiective mai impor -
tante: contribuţia, sub diferite forme la în -
tărirea capacităţii operaţionale a Armatei Ro -
mâniei şi la dezvoltarea gândirii militare ro -
mâneşti, susţinerea intereselor Asociaţiei în
derularea activităţilor de cooperare cu struc -
turi militare şi cu organizaţii afiliate şi similare
din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi
Siguranţă Naţională, desfăşurarea de activităţi
de informare care prezintă interes pentru
membrii Asociaţiei, participarea la cultivarea
trecutrului naţional şi militar al poporului
român şi la educarea tineretului în spiritual
dra gostei de patrie, de trecutul glorios şi al tra -
diţiilor militare, participrea la acţiunile de asi -
gurare a drepturilor legale, întreprinderea mă -
surilor necesare pentru rezolvarea cererilor şi
sesizărilor privind probleme de competenţa
De partamentului Militar, valorificarea tra di -

ţiilor filialelor şi includerea lor în istoricul
Asociaţiei şi al Armatei Române, studierea şi
prezentarea punctelor de vedere în proiectele
de acte normative specifice ale Ministerului
Apă rării Naţionale ş.a.  

Departamentul militar are bune relaţîi cu
structurile de resort din Ministerul Apărării
Naţionale şi Statul Major General, fapt care
facilitează folosirea potenţialului de com pe -
tenţă şi experienţă existent în rândul cadrelor
militare în rezervă/retragere, membre ale
Asociaţiei.

În acest sens se pot exemplifica: parti -
ciparea la sesiuni de comunicări ştiinţifice or -
ganizate la nivelul instituţiilor militare, cu teme
de securitate şi apărare naţională, publicarea
unor materiale specifice în revista ,,Rezerva
Oştirii Române”, elaborarea de lucrări cu teme
politico-militare, participarea la activitatea
Comisiei Superioare pentru Acte Normative
Specifice a Ministerului Apărării Naţionale ş.a.

Ca urmare a unor relaţii de colaborare
intense pentru realizare unor activităţi co -
mune în domeniul ştiinţific, Asociaţia Na -
ţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Re -
tragere a încheiet protocoale de colaborare cu
instituţii de învăţământ superior militar, res -
pectiv cu Universitatea Naţională de Apărare,
Academia Tehnică Militară şi Academiile ca te -
goriilor de forţe armate din Armata Ro mâniei.

Pe baza acestor protocoale şi a unui
regulament, încă din anul 1994 Asociaţia acor -
dă un premiu (diplomă şi bani), pentru cea mai
valoroasă lucrare de licenţă/masterat în
domeniul artei militare, întocmită la absolvirea
Universităţii Naţionale de Apărare. Această
activitate a devenit o tradiţie, fiind deosebit de
apreciată atât de cadrele didactice şi de
comandă cât şi de ofiţerii studenţi. Un merit

General-maior (r) av. ing.  VASILE  DOMNU
Vicepreşedinte al  A.N.C.M.R.R.

PREOCUPăRI MAJORE 
ALE DEPARTAMENTULUI MILITAR, 
ACTIVITăŢI ÎN FOLOSUL ARMATEI
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deosebit în realizarea aceastei acţiuni l-a avut
Generalul de brigadă (r) dr. ION GANEA,
ofiţer cu multă experienţă, bun cunoscător al
fenomenului militar contemporan, analist şi
publicist, care în prezent este  consilier prin -
cipal al preşedintelui Asociaţiei, 

De asemenea, s-au lansat activităţile pentru
îndeplinirea obiectivelor prevăzute în Pro -
tocolul de Colaborare cu Academia Militară
Tehnică, semnat în acest an (2013).

Reformerea şi transformarea organismului
militar al României  la acest început de secol şi
mileniu, au implicat şi implică adoptarea unui
număr însemnat de acte normative, specifice,
constând în doctrine, manuale, regulamente
militare şi instrucţiuni, pe baza cărora îşi des -
făşoară activitatea armata română, încadrarea
acestora în contextul sistemului normativ şi
co relarea cu prevederile legislaţiei interne,
com patibile cu cele ale armatelor statelor
membre NATO şi ale Uniunii Europene. 

Este semnificativ faptul că ministrul apă -
rării naţionale şi şeful Statulul Major General,
au înţeles ajutorul pe care îl pot primi din
partea cadrelor militare în rezervă/retragere,
şi au aprobat, cu ani în urmă, ca A.N.C.M.R.R. să
aibă un reprezentant permanent în Comisia
Superioară pentru Acte Normative Specifice a
M.Ap.N., care are menirea de a finaliza şi aviza
proiectele actelor normative specifice necesare
armatei, în persoana preşedintelui Asociaţiei
General (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU ca
membru cu drepturi depline şi un împu -
ternicit, care participă nemijlocit la algoritmul
de elaborare a actelor normative specifice, în
persoana Generalului-maior (r) ing. Vasile
DOMNU, vicepreşedinte al A.N.C.M.R.R. 

Din acel moment, Comisia Superioară a
înaintat anual Asociaţiei, Planul cu acte nor -
mative specifice, doctrinele şi manualele mili -
tare care urmează să fie avizate în anul res -
pectiv, plan care cuprinde: structura iniţia -
toare, denumirea actului normativ specific
doctrinei sau manualului, luna anlizării,
trimestrul şi anul acordării avizului scris,
observaţii. Şedinţele Comisiei Superioare au
loc lunar. La aceste şedinţe participă, de regulă,
ca reprezentant împuternicit Gl.mr. (r) Vasile
Domnu, sau altă persoană desemnată. 

În vederea asigurării unei contribuţii cali -
ficate la definitivarea actelor normative spe -
cifice doctrinelor şi manualelor militare,
Departamentul Militar are în evidenţă un co -
lectiv de  peste zece generali şi ofiţeri superiori,
membri ai asociaţiei, care au disponibilităţi
fizice, dar mai ales intelectuale, au abilităţi în
ela borarea unor astfel de documente, care
participă, cu bune rezultate, la această acţiune
de mare răspundere. Documentele care se
înainteză la Comisia Superioară se expediază
şi membrilor comisiei, deci şi la Asociaţie, sub
forma unui pachet în volum, cu zeci şi chiar
sute de pagini. 

Atunci când primeşte de la structurile
iniţiatoare sau de la conducătorii de proiect
actele normative specifice, doctrinele şi ma -
nualele militare (de regulă câte 4-6 documente
pentru fiecare şedinţă de comisie) în curs de
definitivare şi avizare, Departamentul Militar,
în funcţie de problema reglementată (arma,
spe cialitatea, domeniul), organizează studiul,
repartizănd proiectele respective la 2-3 ge -
nerali sau ofiţeri superiori, în rezer -
vă/retragere pe care îi are în evidenţă. Aceştia
studiază documentele, fac observaţii şi for -
mulează propuneri de îmbunătăţire, vizând
atât forma, structura cât şi conţinutul. Acestea
se înscriu într-un tabel şi se trimit iniţiatorilor
de proiect. Observaţiile şi propunerile (însuşite
şi neînsuşite) revin structurilor care le-au
înaintat sub formă de tabel, înainte de în -
trunirea Comisiei Superioare pentru aprobare.

Membrii comisiei au astfel posibilitatea să
întervină în dezbateri şi în timpul şedinţei,
aducând noi argumente la observaţiile şi
propunerile neînsuşite de autorii proiectului.
Nu de puţine ori, acestea au fost adoptate în
plenul Comisiei Superioare.

În acest sens se remarcă activitatea re -
prezentantului Asociaţiei în comisie, care a
participat la şedinţele de lucru, prezentând
punctul de vedere al Asociaţiei sau a luat
poziţie faţă de unele observaţii în documentele
analizate, care ar fi afectat drepturile cadrelor
militare în rezervă/retragere, sau nu ar fi res -
pectat algoritmul de elaborare şi a propus
măsuri concrete pentru îmbunătăţirea activi -
tăţilor de redactare, modificare sau de com -
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pletare a actelor normative specifice, con tribuid
la luarea deciziilor, prin vot.

Colectivul Departamentului Militar al Aso -
ciaţiei a avut satisfacţia să constate că multe
dintre observaţiile şi  propunerile înaintate (cca
80 %), au fost însuşite sau armonizate. Deseori
conducerea Asociaţiei a primit mesaje de
mulţumire din partea ministrului apărării şi
şefului Statului Major General, precum şi în mai
multe rânduri din partea preşedinţilor care au
condus Comisia Superioară, pentru această
activitate. 

La buna desfăşurare a activităţilor cu
specific militar, privind studierea şi avizarea
noilor acte normative de către Departamentul
Militar, au participat şi s-au implicat cu simţ de
răspundere şi deosebită competenţă, generalii:
Teodorescu Stelian, Mihălcioiu Constantin,
Constanda Victor, Dumitrescu Victor, Moroianu
Vasile, Drăguşin Ion, Vlăsceanu Radu, col. dr.
Enea Gheorghe şi alţii, 

Multe dintre aceste participări şi contribuţii,
atât la activitatea în cadrul Comisiei Superioare
de Acte Normative a M.Ap.N., cât şi în comisa
privind acordarea premiului la U.N.Ap. au fost
apreciate elogios de personalităţi din con -
ducerea M.Ap.N., S.M.G. de şefii de stat major ai
categoriilor de forţe armate şi de rectorii
U.N.Ap. sau instituţiile organizatoare, prin me -
saje, scrisori, diplome şi verbal.

Informarea membrilor Asociaţiei cu pro -
bleme militare şi politico-militare a con stituit o
preocupare sistematică. Aceasta a constat în
elaborarea şi difuzarea unor documente
informative, pregătirea şi desfăşurarea unor
simpozioane şi dezbateri, expuneri, vizite de
informare la unităţi militare, precum şi prin
susţinerea de articole şi referate. 

În direcţia îndeplinirii obiectivelor dome -
niului militar se înscrie şi activitatea
desfăşurată pentru realizarea materialelor de
memorialistică, comunicări şi referate, la Filiala
de Cercetare a Societăţii de Ştiinţe Istorice şi la
alte instituţii publice.

Importante sunt şi demersurile făcute de
De partamentul Militar pentru consolidarea şi
dezvoltarea parteneriatului dintre M.Ap.N. şi
A.N.C.M.R.R., prin definirea clară a locului pe
care cele două părţi îl poate avea în cadrul
parteneriatului, potrivit domeniului de interes

şi statutelor juridice specifice.
De asemenea, un efort deosebit pentru asi -

gurarea cadrului legislativ privind orga nizarea
şi funcţionarea structurilor asociative ale ca -
drelor militare în re zervă/retragere şi actua -
lizarea situaţiei în care se află aceste cadre, l-a
constituit finalizarea şi înaintarea la parlament
de către unii iniţiatori, militari de carieră,
membrii ai parlamentului, a proiectelor de legi
elaborate de A.N.C.M.R.R. privind cadrele
militare în rezevă şi în retragere şi anume:
Lege privind structurile asociative ale cadrelor
militare în rezervă şi în retragere provenite din
M.Ap.N. şi Lege privind modificarea şi com -
letarea Legii nr. 80/1995 privind statutul ca -
drelor militare, prin care se propune înlocuirea
sintagmei ,,cadre militare în retragere”.

Aceste proiecte de lege, care au fost însuşite
de M.Ap.N., urmau să fie prezentate în par -
lament de  către generali şi ofiţeri în rezervă
sau în retragere, membrii ai parlamentului, ca
iniţiatori.

Aceste proiecte legislative, deşi au fost
discutate în comisii, nu au fost puse în discuţia
plenului, din cauza altor priorităţi din par -
lament, din anul 2011, cum a fost legislaţia pri -
vind pensiile militare. 

Proiectul de lege privind structurile cadrelor
militare în rezervă şi în retragere a reuşit să
obţină avizul favorabil la propunerea legislativă
din partea Consiliului Legislativ al României,
proiectul a fost restructurat, iar textul a fost
reamenajat pe capitole, pe baza observaţiilor şi
propunerilor acestuia.

Ambele proiecte vor fi reluate în dezbaterea
parlamentului, la cererea Asociaţiei, prin
preluarea iniţiativei legislative de către M.Ap.N.

Apreciem străduinţele depuse de cadrele
militare din conducerea Asociaţiei, care au
făcut eforturi deosebite pentru actualizarea
proiectelor şi propunerilor instituţiilor statului
implicate în avizarea lor, pentru  a atrage cât
mai mulţi parlamentari în realizarea acestor
obiective şi pentru promovarea şi susţinereal
lor în comisiile de specialitate ale parlamentului

Cele relatate constituie doar o mică parte din
activitatea colectivului care a participat la
realizarea obiectivelor Departamentului Militar,
rămânând ca viitorul să ne demonstreze că
efor turile depuse se dovedesc  utile şi eficiente.     
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C
onform prevederilor Statutului
A.N.C.M.R.R. (art.27), în lunile martie şi
aprilie a.c., în filialele Asociaţiei s-au

desfăşurat adunările generale care, în prin -
cipiu, au drept scop analizarea şi evaluarea
activităţii desfăşurate de organul de
conducere pe parcursul unui an şi sta -
bilirea unor obiective, sarcini şi măsuri
pentru activitatea de viitor.

În acest an, adunările generale, precedând
cea de a VII-a Conferinţă Naţională a
A.N.C.M.R.R., au avut un caracter special, în
sensul că, în afara prezentării analizelor pri -
vind activitatea filialelor, a avut loc şi alegerea
noilor organe de conducere, respectiv a
Comitetului, Biroului Permanent al acestor
structuri, precum şi a delegaţilor la Con ferinţa
Naţională a Asociaţiei şi a Comisiei de cenzori.

În vederea pregătirii şi desfăşurării în bune
condiţii a adunărilor generale ale filialelor,
precum şi pentru stabilirea datelor la care
acestea să aibă loc, Biroul Permanent Central a
editat şi trimis la filiale, în perioada pre mer -
gătoare, Buletinul Informativ nr.72 (1) / 2013,
în care au fost precizate detaliile necesare.

Membrii Biroului Permanent Central şi ai
aparatului de lucru al acestuia, au participat la
majoritatea adunărilor generale ale filialelor şi
au contribuit, prin îndrumările, observaţiile,
propunerile şi recomandările făcute, la buna
organizare şi desfăşurare a acestora, la
dinamizarea muncii condu cerilor acestora şi
îmbunătăţirea activităţii în viitor.

În marea majoritate a cazurilor, adunările
generale ale filialelor au fost onorate de pre -
zenţa comandanţilor de garnizoană şi ai uni -
tăţilor militare din zonă, a reprezentanţilor
puterii şi administraţiei locale, a delegaţilor
asociaţiilor similare din M.A.I., S.R.I., S.I.E.,
S.P.P., A.N.V.R.. A.N.C.E. şi ale Consiliilor Ju -
deţene ale Persoanelor Vârstnice. La unele
adunări au fost prezenţi reprezentanţi ai
presei, radioului şi TV  locale, fapt care do -

vedeşte aprecierea şi prestigiul de care se
bucură filialele A.N.C.M.R.R.

Din informările prezentate de persoanele
din conducerea A.N.C.M.R.R. care au participat
la aceste adunări generale şi din materialele
primite de la filiale, s-au desprins următoarele
concluzii mai importante:  

• Cu unele excepţii, adunările generale au
fost bine pregătite, conform cerinţelor
statutare, s-au desfăşurat sub semnul se -
riozităţii, responsabilităţii şi angajării, con -
stituind un bun prilej de analiză a activităţii
desfăşurate, ceea ce arată faptul că struc turile
A.N.C.M.R.R. au înţeles menirea şi locul lor în
societate;

• Documentele prezentate au avut la bază
prevederile Statutului Asociaţiei, sarcinile şi
dezideratele reieşite din Hotărârea Confe rinţei
Naţionale din 2 iunie 2009 şi Hotă rârea
Şedinţei Consiliului Director din 11-12
octombrie 2012;             

• Au fost evidenţiate realizările obţinute,
minusurile din activitate şi cauzele care le-au
determinat şi au fost stabilite măsuri pentru
lichidarea neajunsurilor şi eficientizarea
activităţii în viitor;

• Documentele prezentate şi dezbaterile
care au avut loc au subliniat necesitatea
întăririi unităţii, coeziunii şi autorităţii filia -
lelor, precum şi necesitatea apărării onoarei şi
demnităţii cadrelor militare în rezervă şi în
retragere;

• Activitatea Birourilor Permanente şi a
Comitetelor a fost, în marea lor majoritate
pozitivă, acestea au lucrat selectiv, închegat, au
respectat prevederile Statutului Asociaţiei, au
desfăşurat o activitate diversificată şi eficientă,
în spiritul devizei ,,Patrie, Onoare, Demnitate”;

• Documentele prezentate şi dezbaterile au
reliefat faptul că A.N.C.M.R.R. este de ,,utilitate
publică“, calitate care solicită împlicarea şi
mai puternică a filialelor în viaţa societăţii.
A fost evidenţiată par ticiparea membrilor

General de brigadă (r)  TRAIAN  CRISTACHE
Membru al Biroului Permanent Central al A.N.C.M.R.R.,

Şef Departament Organizare, Planificare, Sinteză

TRăSăTURI CARACTERISTICE 
ALE ADUNăRILOR GENERALE 

ALE FILIALELOR DIN ACEST AN
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acestora în structurile administrative locale, în
forurile de cultură, ştiinţă şi artă etc, unde fac
tot ce le stă în pu tinţă pentru creşterea pres -
tigiului şi auto rităţii personale, dar şi pentru o
imagine favorabilă a structurii asociative pe
care o reprezintă, respectiv filiala sau subfiliala
de care aparţin.  

• În cadrul adunărilor generale a fost
subliniată preocuparea multor cadre militare
în rezervă şi în retragere de a scrie, edita şi
tipări lucrări cu caracter istoric, militar,
memorialistic, ştiinţific, literar, de artă ş.a.,
activitate care demonstrează posibilităţile
creatoare ale cadrelor militare în rezervă şi
în retragere şi care contribuie, în mod evident,
la creşterea prestigiului A.N.C.M.R.R. şi a
structurilor sale;

• O preocupare principală a cadrelor
militare în rezervă şi în retragere este aceea
privind pensile militare. În majoritatea filialelor,
în cadrul adunărilor generale au fost
exprimate aprcieri deosebite privind
oportunitatea şi pertinenţa demersurilor
conducerii A.N.C.M.R.R., acţiune care continuă
şi în prezent, folosind parteneriatul viabil cu
Ministerul Apărării Naţionale şi pârghiile legale
care pot fi utilizate, în spiritul devizei ,,Patrie,
Onoare, Demnitate”. În acest context,
conducerea A.N.C.M.R.R. ,,Alexadru Ioan Cuza” a
prezentat Conducerii U.S.L. (Alian ţa Centru-
Stânga), cu care a încheiat  Protocol de
colaborare şi parteneriat, prio rităţile pe care le-
a susţinut şi le susţine, dintre care cea privind
pensiile militare reprezintă problema numărul
unu şi care are în vedere următoarele: 

- Respectarea principiului neretroac ti vităţii
legii, în sensul că pensiile în plată care au
înregistrat creşteri, se menţin la nivelul
rezultat, iar cele diminuate să revină la nivelul
din decembrie 2010;

-  În stabilirea pensiilor pentru viitor, să se ia
în calcul întreaga perioadă de activitate, toate
sporurile acordate, fără discriminare; 

-  Perioada pentru o pensie completă să fie
de minimum 20 ani de activitate;

-  În stabilirea cuantumului pensiei să se ia
în calcul venitul brut obţinut de viitorul
pensionar în ţară şi în misiunile în străi nătate;

- Corelarea pensiilor să se facă în raport cu
soldele cadrelor militare active şi cu in flaţia,
care se aplică tuturor categoriilor de
pensionari;

- Pensiile militarilor pot fi cumulate cu
salariul pe care îl poate primi un pensionar în
perioada de activitate post carieră;

- Pensile militare sunt pensii militare de

stat, specifice serviciului militar, acestea nu pot
fi nici contributive şi nici ocupaţionale;  

- Pensiile militare aflate în plată, în mo -
mentul adoptării noii legi, redevin pensii
militare de stat.    

S-a luat act de comunicatele de presă ale
B.P.C. din 04.03.2013 şi 08.03.2013, unde se
men ţionează întâlnirea  Delegaţiei A.N.C.M.R.R.
, la sediul Guvernului, cu: vi ce prim-ministrul, dl
Gabriel Oprea, ministrul Apărării Naţionale, dl.
Mircea Duşa şi pre şedintele Comisiei de
Apărare, Ordine Pu blică şi Siguranţă Naţională
din Camera Deputaţilor, dl. Ion Mocioalea, la
care pro blema principală în dezbatere a
constituit-o situaţia pensiilor militare, prioritate
majoră a A.N.C.M.R.R. La această întâlnire s-a
convenit ca problema pensiilor militare să fie
rezolvată în două etape, şi anume:

a) În prima etapă, în regim de urgenţă,
prezentarea şi aprobarea legii în Parlament,
pentru revenirea  pensiilor  diminuate în ur ma
recalculării/revizuirii, la nivelul lunii de cem -
brie 2010. În prezent proiectul acestei legi este
depus la Parlament;

b) În cea de a doua etapă să se prevadă
elaborarea unei legi a pensiilor militare de
stat, cu consultarea structurilor asociative din
Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Sigu -
ranţă Naţională. Ca termen se prevede acest an,
poate chiar în această sesiune parlamentară. 

În acest sens s-a convenit luarea în con -
sideraţie a amendamentelor propuse de
A.N.C.M.R.R. în cursul anului 2012 şi cooptarea
şefului Departamentului Juridic al Asociaţiei în
echipa constituită pentru de finitivarea noului
proiect de lege a pensiilor militare 

Cu acest prilej ministrul apărării na -
ţionale, la fel ca şi la întâlnirea de la M.Ap.N.
din 07.03.2013, recunoscând reprezen -
tativitatea A.N.C.M.R.R. a reiterat dispo -
nibilitatea pentru un dialog per manent,
civilizat, benefic pentru ambele părţi, cu
respectarea prevederilor în vigoare. În
contextul discuţiilor s-a propus acordarea unui
sprijin nemijlocit pentru reluarea iniţiativelor
legislative referitoare la:

- Legea privind organizarea şi funcţio narea
structurilor asociative provenite din sistemul
de Apărare, Ordine Publică şi Si guranţă
Naţională;

- Modificarea legii 80/1995 - Statutul
Cadrelor Militare, privind eliminarea sintag mei
,,Cadre militare în retragere”.

În discuţiile purtate de delegaţia
A.N.C.M.R.R. la întâlnirea de la Ministerul Apă -
rării Naţionale, la care se referă  Comunicatul
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de presă  din 08.03.2013, ministrul Apărării a
menţionat faptul că pentru rezolvarea  si tuaţiei
privind  pensile  diminuate,  a  fost  re dactat  un
proiect  de  lege, care  se  află  deja  la
Parlamentul României, în care se prevede că
pensile recalculate conform Legii nr.119 / 2010
şi O.U.G. nr 1/2011, ale căror cuan tumuri sunt
mai mici decât cele cuvenite pentru luna
decembrie 2010, se plătesc în cuantumurile
cuvenite pentru luna decembrie 2010 şi că se
lucrează în continare la ela borarea unui proiect
de lege privind pensiile militare de stat.    

• De o apreciere deosebită a rezultat că se
bucură, în cadrul filialelor, revista Asociaţiei
noastre ,,Rezerva Oştirii Române“, care este
aşteptată cu mult interes, fiind considerată o
sursă de informare privind viaţa Asociaţiei şi
din domeniile social, militar, istoric, cultural ş.a.,
care preocupă cadrele militare in rezervă şi în
retragere, dovadă fiind faptul că este solicitată
de tot mai mulţi cititori şi primeşte numeroase
materiale din partea autorilor şi a cores -
pondenţilor de la filiale, precum şi de la perso -
nalităţi din afara armatei.  

În cadrul dezbaterilor au fost subliniate şi
unele lipsuri privind stilul de muncă al unor
comitete şi birouri, precum şi privind acti vita -
tea unor departamente din cadrul fi lialelor. S-a
arătat insuficienta preocupare pentru
atragerea de noi membri în asociaţie, pentru
reactivarea celor care s-au retras şi pentru
reducerea numărului res tanţierilor la plata
cotizaţiei. În scopul creşterii numărului de
membri, conducerile filialelor vor trebui să
prevadă în programele lor de activitate acţiuni
concrete, cu termene şi responsabilităţi precise
cu privire la atragerea de noi membri.

Au fost evidenţiate, de asemenea, în cadrul
dezbaterilor, o serie de neajunsuri în ceea ce
priveşte asistenţa medicală şi asi gu rarea cu
medicamente, probleme de bază, de rezolvarea
cărora depind sănătatea şi chiar viaţa
pensionarilor militari, dar cărora, în numeroase
cazuri, nu li se acordă atenţia cuvenită de către
organele de stat abilitate. Deficiente mari, din
acest punct de vedere, se constată în cazul
filialelor care nu pot beneficia de asistenţa unor
medici militari sau de arondarea la cea mai
apropiată unitate medicală (spitale, policlinici
militare). S-a cerut respectarea legislaţiei din
acest domeniu, care acordă pensionarilor
militari dreptul la asistenţă medicală şi
medicamente gratuite, iar membrilor de familie
ai acestora, dreptul la asistenţă medicală
gratuită şi la medicamente compensate.

În ceea ce priveşte alegerea organelor de
conducere - preşedintele Filialei, Comitetul şi

Biroul Permanent - care are loc odată la patru
ani, prin vot deschis sau secret, în majoritatea
covârşitoare a adunărilor generale ale filia lelor,
s-au desfăşurat regulamentar, conform
prevederilor Statutului A.N.C.M.R.R., fiind aleşi
cei mai buni membri ai filialei, care s-au
implicat activ în viaţa acestora şi au acţionat în
permanenţă pentru menţinerea şj ridi carea
prestigiului Asociaţiei, pentru înde plinirea
prevederilor Statutului, a hotărârilor organelor
de conducere superioare, precum şi a celor
proprii, care au fost reprzentanţi demni în viaţa
socială şi care nu s-au implicat în activităţi care
contravin demnităţii, onoa rei şi normelor de
comportare civică. 

Concluzionând, se poate afirma că filialele
A.N.C.M.R.R au înregistrat rezultate pozitive în
toate domeniile de activitate, pe linia
perfecţionării activităţii organizatorice şi de
conducere, a relaţiilor cu instituţiile publice lo -
cale, precum şi în ceea ce priveşte colaborarea
cu asociaţiile similare şi cu A.N.V.R., A.N.C.E.,
Consiliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice etc.
Pe ansamblu au avut o evoluţie ascendentă şi se
prezintă bine structurate şi închegate. Pentru
exemplificare, cităm câteva filiale cu rezultate
semnificative: Arad, Braşov, Bistriţa, Constanţa,
Cluj, Botoşani, Bihor, Hunedoara, Ilfov, Iaşi,
Neamţ, Teleorman, Sibiu, Sălaj, Vrancea, Vaslui,
Me  hedinţi, Timiş, Filialele sectoarelor 1, 2, 3, 4,
5, 6  ale Municipiului Bucureşti, Curtea de Argeş
ş.a.     

În final, putem aprecia contribuţia tot mai
importantă a filialelor la sporirea propriei
imagini şi influenţe în cadrul comunităţii şi ca
urmare a imaginii şi influenţei A.N.C.M.R.R. în
societatea românească, ca structură asociativă
puternică, reprezentativă şi de utilitate publică.

Adunările generale s-au constituit în
adevărate forumuri ale democraţiei, de afirmare
a răspunderii, onoarei şi demnităţii cadrelor
militare în rezervă/retregere, care vor conduce
la creşterea şi întărirea autorităţii şi pres -
tigiului filialelor şi ale A.N.C.M.R.R.. Problemele
actuale, precum şi cele care vor apărea în viitor
nu le vom putea rezolva decât strânşi uniţi în
cadrul A.N.C.M.R.R., structură asociativă de
utilitate publică, care reprezontă interesele
tuturor cadrelor militare în rezervă/retregere
provenie din activitate în M.Ap.N.

Greutăţile, problemele deficitare şi pro -
punerile rezultate din adunările generar\le ale
filialelor vor fi analizate de către Biroul Per -
manent Central şi, pentru fiecare caz în parte se
vor lua măsurile corespunzătoare.

Nici nu se putea să fie altfel, în condiţiile în
care adunările generale ale filialelor din acest an,
au  constituit o etapă împortantă în pregătirea
celei de a VII-a  Conferinţe Naţionale a
A.N.C.M.R.R.   
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C
adrele militare în rezervă şi în re -
tragere sunt persoane deosebite, ca -
racterizate prin spiritul dreptăţii, dis -

ciplină, responsabilitate şi respect pentru
semeni, obişnuite să lucreze în echipă,
calităţi dobândite în zeci de ani de viaţă ca
militari activi, devotaţi slujirii Patriei sub
drapelul tricolor, credincioşi permanent
cerinţelor jurământului militar. 

Această categorie socio-profesională
pune la dispoziţia comunităţilor în care
trăiesc, un plus de bine, de progres şi de evo -
luţie a acestora. Exemple de conduită civică,
ele aduc în prim plan idei şi soluţii care, nu
odată, au contribuit la o mai bună punere în
operă a proiectelor de interes major pentru
colectivităţile în care convieţuiesc.

Implicate în domeniile social, cultural,
educativ, administrative, precum şi în acti -
vităţi de altă natură, cadrele militare în re -
zervă şi în retragere se constituie într-o ca -
tegorie socio-profesională deosebit de apre -
ciată de primarii, prefecţii şi pre şe dinţii
consiliilor locale.

Conştient fiind de faptul că majoritatea
covârşitoare a cadrelor militare în re zer -
vă/retragere sunt implicate în viaţa lo -
calităţilor, aduc totuşi în atenţie numai câteva
exemple din patru filiale ale A.N.C.M.R.R.care,
amplificate, pot justifica argumentele de mai
sus. 

Implicarea în susţinerea valorilor civice şi
ale democraţiei de către membrii Filialei
Judeţene Sibiu a A.N.C.M.R.R. s-a realizat şi se
materializează prin activitatea desfăşurată în
funcţii de mare responsabilitate ca: vice pre -
şedinte al Consiliului judeţean, subprefect al
judeţului, viceprimar al Municipiului Sibiu,
viceprimar al Municipiului Mediaş, consilier

2 municipal Sibiu, director al Direcţiei
Muncii etc. 

La o altă filială a A.N.C.M.R.R., cea a
judeţului Suceava, faptul că membrii acesteia
sunt o prezenţă activă în întreg judeţul, se
materializează prin 5 primari de comune, 8
viceprimari, un consilier judeţean şi 80
consilieri locali.

La Filiala Judeţeană Hunedoara a
A.N.C.M.R.R, în toate primăriile din cele 6
oraşe unde există subfiliale, sunt membri
care desfăşoară activităţi voluntare pentru
soluţionarea problemelor din diferite do -
menii de activitate, cu eficienţa care îi carac -
terizează. 

La aceste filiale, în ziarele locale apar per -
manent şi articole scrise de rezervişti mili -
tari. Mai mult, trebuie precizat că publicaţia
,,Actualitatea Huedoreană“, ziar al cărui
redactor şef este membru al filialei, evi den -
ţiază săptămânal fapte şi acţiuni desfăşurate
în folosul cetăţenilor. 

O altă prezenţă în viaţa localităţilor a
cadrelor militare în rezervă şi în retragere
rezidă în implicarea acestora în educarea
tinerilor în spiritul dragostei faţă de patrie, de
trecutul glorios al poporului, de tradiţiile
armatei. La Filiala Judeţeană Hunedoara, se
organizează periodic întâlniri cu tinerii elevi
pe teme de istorie a românilor, inclusiv de is -
torie militară, cum sunt: concursul ,,In me -
moriam - eroilor neamului”, la care au par -
ticipat elevi din şcolile Municipiului Arad,
con cursul ,,Alexandru Ioan Cuza - săditorul
României moderne”, cu participarea Şcolii
Generale ,,Andrei Mureşan” din Deva, sim -
pozionul ,,Momente memorabile din istoria
românilor - 24 Ianuarie 1859”, la care au par -
ticipat peste 120 elevi, în frunte cu primarul

General de brigadă (r)  VICTOR CONSTANDA
Şeful Departamentului Comunicare, Purtător de cuvânt al A.N.C.M.R.R.

CADRELE MILITARE ÎN REZERVă 
ŞI ÎN RETRAGERE - PREZENŢă ACTIVă 

ÎN VIAŢA CETăŢII
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Municipiului Deva. Toate aceste exemple
sunt extrase din cele 47 activităţi la Deva, 38
în Valea Jiului, 40 la Brad, 14 la Hunedoara.
Edificator!

Implicarea în domenul învăţământului
poate fi exemplificată prin filiala Judeţeană
Sbiu, care are în prezent patru profesori uni -
versitari doctori, în funcţii de mare
responsabilitate: decan al Universităţii ,,Alma
Mater”, doi prorectori şi un secretar ştiinţific.
De remarcat că membrii ai A.N.C.M.R.R. au
activitate ştiinţifică prodigioasă. L-aş pre -
zenta pe preşedintele Filialei Bihor, confe -
renţiar universitar dr., precum şi un membru
al Filialei Judeţene Sibiu, profesor universitar
dr.

Implicarea cadrelor militare în re -
zervă/retragere în viaţa culturală a localităţii
rezidă în organizarea de activităţi proprii,
precum  şi  participarea  la  activităţi pro -
movate de alţi factori de cultură, având un
impact pozitiv asupra cetăţenilor. Întâlnirea
co mună cu aceste prilejuri are potenţa de in -
fluenţă reciprocă între cadrul militar
rezervist şi cetăţeanul civil: ambii îşi doresc o
viaţă cât mai înfloritoare din toate punctele
de vedere. 

În acest sens pot fi menţionate cadrele
militare în rezervă şi în retragere din Filiala
Petroşani, care au demarat o campanie (la
care au aderat şi celelalte subfiliale ale filialei
Judeţene Hunedoara), de donaţii de carte
pentru Centrul de educaţie a copiilor ,,Şansa“
din Municipiul Vâlcea. Campania este în plină
desfăşurare, până în prezent adunându-se
peste 500 de volume.

O activitate prodigioasă se desfăşoară şi la
Filiala Judeţeană Sibiu, unde preşedintele
acesteia, în calitate de autor, editor şi cola -
borator, are 28 de cărţi, 28 de studii perio -
dice, 26 articole în presă, majoritatea cu
referire la viaţa, sub toate aspectele, din zona
respectivă - beletristică, monografii etc. 

Activităţi multiple pe linie culturală s-au
desfăşurat şi la Filiala Judeţeană Alba,
majoritatea constând fie în participarea la
acţiuni organizate de consiliile locale, fie în
organizarea unor simpozioane, comunicări
ştiinţifice pe diferite teme: comemorarea
unor oameni de cultură, prezentarea revistei

,,Dacoromânia”, a Fundaţiei ,,Alba Iulia 1918,
pentru unitatea şi integritatea României”,
sim pozion cu tema ,,Patrie ,Onoare,
Demnitate” - deviza A.N.C.M.R.R.

Faptul că o mare parte dintre cadrele
militare în rezervă/retragere îşi aduc o
contribuţie de seamă la îmbogăţirea patri -
moniului cultural românesc este de necon -
testat. Astfel, de exemplu, în evidenţa minii
biblioteci existente la sediul central al
A.N.C.M.R.R sunt luate în evidenţă peste 200
volume de literatură, beletristică, monografii
ale unor judeţe sau de ştiinţă militară, toate
având ca autori rezervişti militari.

Un alt domeniu îl reprezintă implicarea
cadrelor militare în rezervă/rtragere în în -
cheierea de acorduri şi protocoale cu or -
ganele administraţiei centrale şi locale. Ca
exem plu pentru acest domeniu mă rezum la
,,Acordul de colaborare şi parteneriat
între Primăria Sectorului 2 Bucureşti şi
A.N.C.M.R.R., care are drept scop crearea de
condiţii decente de protecţie a cadrelor
militare în rezervă/retragere şi a membrilor
familiilor  acestora, cu domiciliul în Sectorul
2, precum şi participarea unui mare număr
de militari în rezervă/retragere, la acţiuni şi
măsuri administrative, gospodăreşti şi
edilitare, în folosul cetăţenilor Sectorului 2. În
cadrul Acordului rezultă clar contribuţia
cadrelor militare în rezervă/retragere la
bunul mers al treburilor în Sectorul 2, printre
care menţionăm: susţinerea şi promovarea
unor proiecte de acte normative; participarea
cu sugestii, propuneri şi măsuri de îmbu nă -
tăţire a administrării şi gestionării treburilor
publice locale; organizarea de acţiuni comune
pentru cultivarea tradiţiilor poporului şi
armatei române etc. 

În final, o remarcă: cadrele militare în
rezervă/retragere sunt cele care şi-au
propus să continue, prin valurile acestei părţi
a vieţii lor, căutând prin toate mijloacele la
îndemână să-şi paveze cărările vieţii de
pensionar, pentru a da bătrâneţii sensuri de
trăire pozitivă, pentru a se menţine active,
atât în plan fizic, dar mai ales sub raport
psihic, spiritual, sufletesc, punând la dispo -
ziţia cetăţii acumulările în înţelepciune şi
experienţă de viaţă. 

Cinste lor !           
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PREOCUPăRI ÎN ACTIVITATEA JURIDICă

C
onducerea centrală a A.N.C.M.R.R. ac -
ţionează în spiritual legii, prin con -
sultaţii, propuneri, discuţii cu factori de

decizie, o atenţie deosebită fiind acordată
pro blematicii pensiilor, în special a celor
diminuate.

Ca urmare a acţiunilor A.N.C.M.R.R, în
ultimele luni au fost obţinute rezultate po -
zitive în acest domeniu.  Dintre acestea, men -
ţionăm următoarele: ca rezultat al inter -
venţiilor repetate  la Guvernul României şi cu
sprijinl structurilor din Parlament  care se
ocupă de problemele de apărare, ordine
publică şi siguranţă naţională, s-a ajuns la
soluţia emiterii unei legi reparatorii pentru
revenirea pensiilor diminuate la cuantumul
din decembrie 2010 şi pregătirea unui
proiect al legii pensiilor militare de stat.

Având în vedere cerinţele celor afectaţi,
guvernul a recurs la o formulă care să per -
mită reîntregirea pensiilor diminuate înainte
de începutul anului 2014. În acest scop,
M.Ap.N, M.A.I. şi S.R.I. au găsit în bugetele
proprii posibilităţi pentru a aplica această
lege chiar din luna următoare intrării ei în
vigoare. Având în vedere această modalitate
de rezolvare a situaţiei, este dificil să se ceară
unele majorări suplimentare la pensile
revenite la cuantumul din decembrie 2010.
Cele trei instituţii menţionate fac eforturi
deosebite pentru a asigura aceste fonduri,
având în vedere că bugetele lor nu sunt prea
mari, faţă de necesarul optim. 

Materializarea  acestui proces este apro -
bată deja de Guvernul României, sub sem -
nătura primului ministru Victor Ponta.

La jumătatea lunii mai proiectul de lege a
fost discutat şi aprobat de Senat şi trimis la
Camera Deputaţilor, care are rol decizional  în
adoptarea legii respective, în vederea tri -
miterii la Preşedintele României pentru pro -
mulgare. Acest parcurs este asigurat cu
ajutorul comisiilor de specialitate din Senat şi

Camera Deputaţilor. Menţionăm dispo ni -
bilitatea deosebită a domnului deputat Ioan
Mocioalcă, preşedintele Comisiei de Apărare
din Camera Deputaţilor.

Situaţia pensiilor militare de stat va fi
rezolvată definitiv prin proiectul de lege aflat
în dezbatere la M.Ap.N., care va fi discutat şi
cu celelalte instituţii şi cu structurile aso cia -
tive ale cadrelor militare în rezervă şi în
retragere. Potrivit planificării, A.N.C.M.R.R.
va participa activ la aceste discuţii şi va
susţine obiectivele abordate în proiectul an -
terior, în ce priveşte pensile militarilor, aflate
deja în plată. Precizăm că atât ministrul apă -
rării, domnul Mircea Duşa, cât şi secretarul
de stat pentru relaţia cu Parlamentul, infor -
mare publică şi calitatea vieţii din M.Ap.N.,
domnul Vasile Costea, au fost informaţi asu -
pra problemelor susţinute de A.N.C.M.R.R.,ce
urmează a fi rezolvate în perioada ur mă -
toare.

În acest scop, va fi reluat proiectul de lege
privind structurile asociative reprezentative
ale cadrelor active şi în rezervă/retragere,
pre cum şi proiectul de lege pentru re nun -
ţarea la sintagma de ,,cadre în retragere”.
Aceste proiecte au fost depuse cu peste doi
ani în urmă la Parlament, dar nu au fost
analizate. Noile proiecte vor ţine seama de
situaţia actuală, de sistemele existente în
armatele aliate şi din alte armate, pentru a
asigura desfăşurarea unor activităţi con -
crete, utile atât pentru militarii activi, cât şi
pentru cei în rezervă, dar şi pentru o mai bu -
nă relaţie cu instituţiile statului şi cu so -
cietatea civilă.

Rămâne ca o preocupare permanentă
asistenţa juridică pentru membrii Asociaţiei,
dar şi pentru filiale şi subfiliale, ori de câte ori
este nevoie.

ŞEF SERVICIU JURIDIC AL  A.N.C.M.R.R.
Cdr.(r) CONSTANTIN. ALEXANDRU
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APRECIERI ONORANTE
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A
şa cum se cunoaşte, principala tră să -
tură a naturii fiinţei umane este con -
ferită de faptul că omul este o fiinţă

socială. El resimte, în mod organic, nevoia de
comunicare, de socializare, de informare şi
de relaţionare cu alţi oameni. Această
trăsătură se transferă şi instituţiilor, şi
grupurilor sociale, formale sau informale,
inclusiv structurilor asociative, aşa cum este
cazul A.N.C.M.R.R.

Pe temeiul acestui adevăr obiectiv, Filiala
Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R. s-a preocupat
permanent de promovarea dialogului cu alte
instituţii şi organizaţii, ocazional sau în for -
me instituţionalizate. Prin dialog per manent
între diferite structuri sau grupuri sociale, se
realizează un schimb util de informaţii şi de
experienţă, se găsesc modalităţi eficiente de
colaborare, se stabilesc acţiuni comune şi se
pune mai bine în valoare potenţialul de care
dispune fiecare parte aflată în dialog. Altfel
spus, valenţele dialogului sunt multiple.

Cu titlu de schimb de experienţă, vom pre -
zenta, în continuare, câteva situaţii concrete
în care am valorificat valenţele dialogului
instituţional. Astfel, cea mai consistentă
formă de dialog s-a dovedit a fi participarea
reprezentanţilor rezerviştilor militari, ca
parte distinctă, în Comitetul Consultativ de
Dialog Civic pentru Problemele Persoa -
nelor Vârstnice, organism care funcţionează
la nivelul prefecturii. În acest organism sunt
reprezentate toate structurile asociative ale
per soanelor vârstnice, dar sunt prezente şi
unele instituţii, printre care :  consiliul jude -
ţean şi cel local, casele judeţene de pensii, di -
recţiile de sănătate publică, instituţiile care se
ocupă de formarea şi perfecţionare pro -
fesională şi de ocuparea forţei de muncă, ca -
sele de ajutor reciproc ale pensionarilor, di -
recţiile de asistenţă şi protecţie socială şi alte

instituţii, invitate în funcţie de tematica
dezbaterilor. 

În ultimii patru ani, ca secretar al Filialei
Judeţene Cluj a A.N.C.M.R.R., am avut
privilegiul de a face parte din acest organism
de dialog civic, fiind numit prin Ordinul Pre -
fectului nr. 295 din 16.06. 2009. Acti vităţile la
care am participat au fost foarte interesante.
Astfel, de exemplu, toate structurile repre -
zentate în acest comitet, inclusiv noi, rezer -
viştii militari, am prezentat, în şedinţe succe -
sive, date despre obiectivele activităţii spe -
cifice, potenţialul uman de care dispunem,
formele de activitate folosite, locaţia de func -
ţionare, programul de lucru, posibi lităţile de a
fi contactaţi  şi alte elemente de relaţionare. 

Pe de altă parte, membrii comitetului am
vizitat, împreună, mai multe centre de cazare
şi tratament pentru persoanele vârstnice cu
nevoi de asistenţă socială şi medicală, in -
clusiv cele aflate în administrarea Bisericii
Ortodoxe Române.  De asemenea am vizitat
câteva  dintre aşa-numitele  „centre de zi ale
pensionarilor” din localităţile Cluj-Napoca,
Dej şi Turda, un fel de cluburi  cu destinaţie
so cial-culturală, cu program adaptat pentru
persoanele vârstnice. Din experienţa aces -
tora ne-am inspirat ulterior în amenajarea
noului sediu al Filialei noastre, în care am
putut destina spaţii distincte pentru : lectură,
jocuri de club, activităţi de socializare, relaţii
cu publicul şi funcţionarea  unei case de
ajutor reciproc a pensionarilor militari.

La fel de utile şi interesante s-au dovedit a
fi dezbaterile din şedinţele Comitetului
amintit, pe probleme de interes curent, cum
au fost : proiectul legii sănătăţii; problematica
asistenţei sociale a persoanelor vârstnice sau
defavorizate; asigurarea biletelor de odihnă
şi tratament pentru pensionari; diferite
modificări legislative; acordarea de ajutoare

VALENŢELE DIALOGULUI
Colonel (r) GHEORGHE CIREAP
Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R. 

DIN VIAŢA FILIALELOR ŞI  SUBFILIALELOR A.N.C .M.R.R.
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sociale pentru cei cu venituri foarte mici;
manifestările organizate de autorităţi cu
prilejul „Zilei  persoanelor vârstnice”; asis -
tenţa medicală şi compensarea medica -
mentelor  precum şi alte probleme punctuale.
De mai multe ori la aceste dezbateri au fost
invitaţi să participe parlamentarii clujeni,
consilierii ori alţi demnitari de pe plan local,
care au avut posibilitatea să se informeze
direct de la reprezentanţii pensionarilor şi să
vină cu soluţii la problemele discutate, în
cunoştinţă de cauză. 

În altă ordine de idei, funcţionarea
normală şi  eficientă a  Filialei noastre ar fi
fost imposibilă fără un dialog permanent şi o
bună colaborare cu structurile militare din
localitate. Este remarcabil ajutorul primit
din partea personalităţilor care au comandat
de-a lungul anilor, cea mai mare structură
militară dislocată în Cluj-Napoca, respectiv:
Armata a 4-a «Transilvania», Corpul 4
Armată Teritorial «General Traian Moşoiu »
şi Divizia 4 Infanterie « Gemina ». Este vorba
despre domnii generali: Iulian Topliceanu,
Paul Cheler, Dorin Gheorghiu, Ion Cioară,
Neculai Băhnăreanu,  Ioan Ciupei,  Mircea
Savu,  Avram  Cătănici,  Nicolae Roman  şi
Dumitru Scarlat. În ultimii ani am simţit
nevoia să instituim o întâlnire anuală dis -
tinctă cu conducerea garnizoanei, în care
discutăm mai pe larg, mai concret şi aplicat
modalităţile de colaborare, participarea reci -
procă la acţiunile organizate în garnizoană şi
modul de relaţionare. De asemenea, prim-
vicepreşedintele Filialei, col.(r) Constantin
Duduială este invitat permanent la şedinţele
Consiliului de Administraţie al Spitalului
Militar de Urgenţă Cluj-Napoca, unde susţine
soluţionarea problemelor specifice de
asistenţă medicală.

Astfel de activităţi se desfăşoară şi în alte
garnizoane din judeţ, cum sunt Dej şi Turda.   

Un dialog fructuos  s-a realizat şi cu auto -
rităţile administraţiei locale, îndeosebi cu
prefecţii Vasile Soporan şi Gheorghe Ioan
Vuşcan, cu primarii municipiului Cluj-Na -
poca şi cu consilierii locali, în rândul aces -
tora din urmă numărându-se şi gl. bg (r)
Mihai Sandu,  membru al filialei. De altfel, în
acest context am fost  sprijiniţi, inclusiv cu

unele fonduri financiare, acordate de Con -
siliul local  Cluj-Napoca, pentru proiecte
concrete, în virtutea drepturilor Filialei, ca
asociaţie de utilitate publică. 

Multe acţiuni  de conlucrare şi  dialog am
avut cu alte structuri asociative similare :
cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de
Război, Filiala Cluj, condusă succesiv de gl.bg.
(r) Constantin Dragomir şi gl.bg.(r) Con -
stantin  Mancaş; cu Asociaţia Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragre din
Ministerul de Interne, Filiala Cluj, condusă
de col.(r) Marian Octavian Anghel; cu Con -
siliul Judeţean al Persoanelor Vârstnice,
condus de prof.  Veturia Burduhos;  cu
Asociaţia Naţională ..Cultul Eroilor“, Filiala
Cluj,, coordonată mulţi  ani de către col.(r)
Iulian Patca  şi avându-i ca preşedinţi pe
gl.bg.(r) Vasile Lateş, respectiv gl.bg.(r)
Viorel Hexan,  precum şi cu Asociaţia
Culturală «Mareşalii României», iniţiată şi
condusă de către col. (r) dr. Vasile Tutula,
împreună cu col.( r) Ioan Cârcu. Repre zen -
tanţii acestor structuri participă cu regu -
laritate la adunările noastre trimestriale, la
activităţile de informare şi de socializare şi la
manifestările ştiinţifice şi culturale pe care le
organizăm.

În probleme de comunicare, Filiala a
beneficiat şi  de sprijinul  multor structuri
ale mass – media locale. Cu satisfacţie men -
ţionăm în rândul acestora : cotidianul
« Făclia de Cluj », avându-l ca redactor şef pe
domnul Ilie Călian ; biroul radio-tv din
comandamentul D.4 I., condus de lt.col.
Constantin Herţanu;  redacţia  gazetei
«Ori zont Militar»,  periodic  al D.4 I.,
condusă de col. Ovidiu Purdea. Aceste
instituţii    ne-au facilitat difuzarea  unor ma -
teriale de informare ori sinteze ale activi -
tăţilor desfăşurate. Comunicarea  cu ele a
fost mijlocită în permanenţă de purtătorul de
cuvânt al Filialei, col. ( r) Mariana Fediuc, şi
de alţi membri ai Comitetului acesteia.

Bazându-se pe experienţa acumulată în
promovarea dialogului civic, pe valoarea
profesională, socială şi morală a membrilor
săi, Filiala Judeţeană Cluj este hotărâtă să
acorde în continuare importanţa cuvenită
acesteia.
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Î
n baza prevederilor Statutului
A.N.C.M.R.R., la 15 martie a.c. a avut loc
Adunarea Generală a Filialei Judeţene

Sibiu ,,General Ilie Şteflea” a A.N.C.M.R.R,
activitate în cadrul căreia s-a făcut o analiză
serioasă a muncii desfăşurate de către
Comitetul şi Biroul Permanent al acestei
structuri. Totodată au fost alese noile organe
de conducere ale Filialei, precum şi delegaţii
la cea de a 7-a Conferinţă Naţională a
A.N.C.M.R.R., care va avea loc în acest an.

Activitatea a fost fost onorată de prezenţa
ca invitaţi a domnilor: Ioan Cindrea, pre -
şedintele Consiliului Judeţean Sibiu, Ovidiu
Siteri, prefectul Judeţului Sibiu, col.(r) V.
Hodorog, preşedintele Filialei Sibiu a
A.C.M.R.R. din M.A.I., reprezentanţi ai struc -
turilor M.Ap.N. din Sibiu, ai Consiliului Jude -
ţean al Persoanelor Vârstnice, ai mass me -
diei locale, colaboratori ai filialei. Din partea
conducerii centrale a A.N.C.M.R.R. a parti -
cipat domnul Gl.bg.(r) Victor Constanda,
şeful Departamentului Comunicare, purtător
de cuvânt al A.N.C.M.R.R.

După intonarea Imnului Naţional şi pre -
zentarea şi aprobarea ordinii de zi a adu -
nării, s-a dat cuvântul domnilor Ioan Cindrea,
preşedintele Consiliului Judeţean Sibiu şi
Ovidiu Siteri, prefectul Judeţului Sibiu, care
au transmis, cu acest prilej, din partea
instituţiilor pe care le reprezintă, mesaje de
felicitare membrilor filialei.              

În cuvântul domniilor lor au apreciat buna
conlucrare cu conducerea filialei şi au adre -
sat mulţumiri pentru participarea cadrelor
militare în rezervă şi în retragere la toate
ceremonialele militare religioase organizate
cu prilejul Zilei Imnului Naţional, Drapelului
Naţional, Zilei Eroilor, Zilei Persoanelor
Vârstnice, Zilei Revoluţiei din Decembrie
1989, Zilei Armatei şi la Ziua Naţională a
României. În acelaşi timp au adresat cuvinte

de laudă şi pentru modul cum se implică
mem brii filialei la acţiunile obşteşti cetă -
ţeneşti şi la manifestările cultural-educative
organizate în Oraşul de pe Cibin. În încheiere
au transmis succes deplin lucrărilor adunării
generale, felicitări şi şi-au exprimat hotă -
rârea pentru o mai bună relaţionare cu noua
conducere care va fi aleasă, căreia îi va acor -
da tot sprijinul în perioada care urmează
pentru îndeplinirea programului de acti -
vităţi. Au lansat în acelaşi timp un apel
călduros membrilor filialei să participe şi în
continuare la activităţile obşteşti cetăţeneşti,
la manifestările omagiale ce vor marca anul
2013 în plan local.

În continuarea lucrărilor Adunării Ge -
nerale, preşedintele Filialei judeţene Sibiu a
A.N.C.M.R.R., domnul colonel (r) Ioan Pă -
rean a prezentat analiza activităţii Co -
mitetului şi Biroului Permanent al filialei, su -
bliniind realizările dar şi lipsurile din do -
menii precum cel organizatoric, social,
medical etc. 

O atenţie deosebită a fost acordată în
cadrul analizei activităţilor cu caracter
ştiinţific, cultural, subliniindu-se faptul că au
fost organizate întâlniri ale membrilor Filialei
Sibiu cu reprezentanţi ai Uniunii Scriitorilor
din România, cu reprezentanţi ai instituţiilor
din domeniul ştiinţei, culturii şi adminis tra -
ţiei publice locale, ai cultelor religioase, cu Fi -
lia la Sibiu a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroi -
lor „Regina Maria” cu Filiala Sibiu a Aso cia -
ţiei Naţionale a Veteranilor de Război „Traian
Moşoiu” şi cu alte asociaţii şi organizaţii ne -
gu ver na men tale şi a apreciat faptul că în pe -
rioada ana lizată membrii filialei au par ticipat
în număr  mare la ceremonialele mili tare or -
ganizate în Garnizoana Sibiu, în struc tu rile
Mi nisterului Apărării Naţionale din Si biu. Au
fost pozitiv apreciate de către mem  brii filia -
lei întâlnirile cu cadrele universitare din plan

ADUNAREA GENERALă LA FILIALA
JUDEŢEANă SIBIU “General 
ILIE ŞTEFLEA” A A.N.C.M.R.R.

Colonel (r) VICTOR  NEGHINĂ
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local, precum Conf. dr. Panfil Matei, care a
prezentat cartea ,,Andrei Bârseanu, fon -
datorul Astrei”, apoi  a vorbit despre nou
în fiinţata Asociaţie Culturală Patriotică
„Avram Iancu”, Filiala Sibiu. care şi-a propus
ca obiectiv principal în acest an ridicare unui
bust a lui Avram Iancu în Parcul Astra din
Sibiu, apelând şi la sprijinul financiar al
cadrelor militare în rezervă şi în retragere. În
acelaşi context a fost mult apreciată şi
întâlnirea cu Prof. Conf. Dr. Mihai Raco -
viţean care a vorbit despre ,,Sibiu şi Marea
Unire de la 1 Decembrie 1918”. Cu acest
prilej a pre zentat şi noua sa lucrare cu acelaşi
titlu, sem nată împreună cu Conf. dr. Panfil
Matei de la Universitatea  „Lucian Blaga”. În
premieră membrii filialei l-au avut ca
oaspete pe Preot Prof. dr. Dumitru
Abrudan care a prezentat expunerea cu
tema „Istoria şi Organizarea Adminis tra -
tivă a Bisericii Ortodoxe Române în ţară
şi peste hotare” expunere care sa bucurat
de multă preţuire din partea auditorilor. În
cadrul omagierii armelor, între alte expuneri
s-a remarcat şi cea prezentată de col. (r) ing.
Alexandru Cinteză, privind istoria Topo -
geo deziei Militare ai cărei specialişti au
contribuit  la elaborarea pro iectelor pentru
Canalul Dunărea Marea Neagră, Transfă -
gărăşan. Centrala Atomo-electrtică de la
Cernavodă, Baraje de Hidro centrale, sisteme
de irigaţie, cartierele de blocuri din oraşele
ţării şi alte realizări. La una dintre întâlnirile
membrilor filialei a fost invitat col.(r)
prof.conf.dr. Gheorghe Bici cean, rectorul
Universităţii Româno-Germa ne din Sibiu,
care a prezentat expunerea cu tema „Memo -
rialul durerii – Sighetul Mar maţiei”,
expunere însoţită de proiecţia unor imagini
din muzeul organizat în memoria foştilor
deţinuţi politici din timpul regimului comu -
nist în care şi-au găsit sfârşitul cei mai im -
portanţi reprezentanţi ai clasei politice
române din perioada interbelică, precum şi
generali şi ofiţeri superiori ai armatei
române, care au luptat pe frontul de est şi şi-
au manifestat opoziţia faţă de noul regim
totalitar comunist.

În cadrul analizei a fost subliniat faptul că
peste 15 ofiţeri şi subofiţeri în rezer -

vă/retra gere ai filialei fac parte din Ce -
naclurile Literare „George Topârceanu” al
Cercului Militar Sibiu, „Cenaclul de la Păl -
tiniş”, al asociaţiei cu acelaşi nume din Ce -
naclul Umoriştilor Sibieni „Nicolaus Olahus”
precum şi activitatea  editorială a acestora,
prin editarea de monografii, cărţi de lite -
ratură, activitate în care s-au remarcat:
col.(r) Ştefan Vişan, col.(r) dr. Mihai
Macovei, col.(r) Nicolae Munteanu, col.(r)
Victor Neghină, col.(r) Ioan Lazăr (pre -
şedinte al Cenaclului Literar George To -
pârceanu), col.(r) Alexandru Bucur, col.(r)
Constantin Zgribcea şi alţii ale căror nume
se regăsesc şi în mass media locală şi la nivel
naţional. O menţiune aparte a fost făcută la
adresa colonelului Rodean Cornel preşe -
dinte al Cenaclului Umoriştilor Sibieni Nico -
laus Olahus care publică permanent în presa
locală epigrame, rondeluri şi alte genuri
literare umoristice. Împreună cu col.(r)
Nicolae Munteanu editează Revista „Acuş”, a
Cenaclului care se distribuie şi altor Cena -
cluri Umoristice din Ţară. S-a mai consemnat
faptul că mulţi membrii ai filialei sunt cola -
boratori la Revistele „Rapsodia”, Cenaclul
de la Păltiniş, Observatorul Militar,
„România Eroică” şi „Rezerva Oştirii Ro -
mâne”, remarcând în acest sens activitatea
col.(r) Avram Bojan, col.(r) V. Neghină şi
alţii. 

Un capitol aparte al analizei a fost dedicat
unor activităţi în premieră absolută în cadrul
filialei, respectiv organizarea a 8 excursii în
judeţele Gorj, Vâlcea, Alba, Hunedoara şi Si -
biu care au prilejuit vizitarea tuturor lăca -
şelor monahale-mănăstireşti din aceste
judeţe. Cu acest prilej au fost vizitate com -
plexul monumental din parcul Oraşului
Târgu Jiu în care sunt expuse lucrările sculp -
to rului Constantin Brâncuşi, peşterile de la
Mănăstirea Tismana şi Polovraci, Castelul
Huniazilor, Oraşul Deva cu cetatea acestuia,
Muzeul Aurului din Oraşul Brad, complexul
muzeal din localitatea Ţebea, Oraşul Cetate
Alba Iulia, Casa Memorială a lui Avram
Iancu, complexul muzeal în aer liber cu bus -
turile revoluţionarilor de la 1848 de pe
Câmpia Libertăţii din Blaj, oraşele Agnita şi
Sighişoara etc.
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O deosebită împlinire a perioadei ana -
lizate a constituit-o şi organizarea ceremo -
nialului militar-religios la Monumentul
Eroilor Vâlceni din satul Fîntânele, căzuţi în
luptele din septembrie 1916, activitate în
care s-a evidenţiat col.(r) Nicolae Albu, fiu
al satului, care este şi membru al Filialei
Sibiu a Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor
„Regina Maria”. Una dintre cele mai sem -
nificative realizări ale filialei în această pe -
rioadă o constituie şi alegerea după aproape
22 de ani a unui nume emblematic pentru
filială, respectiv al Generalului de armată
Ilie Şteflea, fiu al localităţii Săliştea Sibiului
fost şef al marelui Stat Major în perioada
1941-23 august 1944. 

La capitolul neîmplinirii, între altele în
cadrul analizei s-a subliniat faptul că nici în
acest an, cu toate demersurile făcute de
conducerea filialei, nu s-a reuşit retroce -
darea cabanei „Casa Turiştilor” din staţiunea
montană Păltiniş, fost Cazinou al militarilor
încă din perioada interbelică, construit de
austrieci pe care Consiliul Dirigent ales la 1
decembrie 1918 l-a cedat Armatei Române,
care în aceeaşi perioadă a fost reabilitat de
către cadrele militare sibiene prin donaţii
financiare proprii. De asemenea nu s-a
reuşit nici până în prezent obţinerea unei
suprafeţe destinată special amenajării unei
capele sau unui cimitir militar în Garnizoana
Sibiu, în care trăiesc mii de cadre militare.
Pentru reuşita acestui demers se impune şi
sprijinul eşaloanelor superioare ale armatei
dar şi al conducerii centrale al Asociaţiei şi
nu în ultimul rând sprijinul autorităţilor
administraţiei de stat locale. În ceea ce
priveşte programul de activităţi în perioada
care urmează, s-a propus valorificarea
experienţei de până acum şi sporirea diver -
sităţii acţiunilor în cadrul cărora un loc
important îl va ocupa în continuare orga -
nizarea de excursii în alte zone ale ţării,
precum în nordul Transilvaniei, Moldova, cu
cetăţile, mănăstirile şi monumentele eroilor
români căzuţi în luptele din vara anului 1917
la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz. În cadrul aces -
tor excursii se va organiza şi vizitarea capi -
talei ţării, cu edificiile sale muzeale şi cul -

turale, oraşul Curtea de Argeş, Mausoleul de
la Dragoslavele, parcurgerea Transfăgă -
răşanului, vizitarea mai multor muzee şi
Case Memoriale, precum Casa lui Badea
Cîrţan din Cîrţişoara, Casa Memorială a lui
Gheorghe Lazăr din Avrig, Casa Memorială a
lui Octavian Goga din Răşinari, Camerele
Muzeistice şi Muzeul Academiei Forţelor
Terestre Nicolae Bălcescu, Camerele Muzeis -
tice ale celorlalte structuri militare din Sibiu.

După alegerea noilor organe de conducere
şi a delegaţilor la Conferinţa Naţională, a
A.N.C.M.R.R. din acest an, a luat cuvântul dl.
General de brigadă (r) Victor Constanda, re -
pre zentat al eşalonului superior, care în
cuvântul domniei sale a făcut aprecieri
pozitive privind conţinutul analizei şi al
discuţiilor purtate de membrii filialei pe
marginea analizei, care au făcut şi propuneri
pentru îmbogăţirea programului de activităţi
ale filialei în perioada care urmează. A
consemnat faptul că filiala sibiană şi-a creat
un real prestigiu pe plan local şi la nivel
central, în care s-a promovat permanent
spiritul de camaraderie ostăşească precum
şi faptul că filiala dispune de mari posibilităţi
umane şi intelectuale pentru afirmarea aces -
teia ca o comunitate de elită, reprezentativă a
Armatei Române.

În continuare, în cuvântul său s-a referit
la cele mai recente iniţiative ale conducerii
centrale a Asociaţiei, cu referire la cea mai
recentă întâlnire a delegaţiei Asociaţiei Na -
ţionale a Cadrelor Militare în Rezervă şi
Retra gere „Alexandru Ioan Cuza”, cu Minis -
trul Apărării Naţionale Mircea Duşa şi cu alţi
reprezentanţi ai Armatei, în cadrul căreia s-
au discutat probleme privind elaborarea
unui proiect de lege a pensiilor militare de
stat şi alte probleme importante care
preocupă în prezent A.N.C.M.R.R. 

În încheierea cuvântului domniei sale,
exprimând încrederea că Filiala Judeţeană
Sibiu se va afirma în continuare ca o struc -
tură de elită, reprezentativă pentru Armata
Română, a adresat mulţumiri conducerii
filialei şi membrilor  acesteia pentru tot ce au
împlinit, dorindu-le noi succese şi împliniri,
multă sănătate şi pensie lungă.
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PARTICIPAREA LA EDUCAREA TINERETULUI 
UN OBIECTIV MAJOR AL FILIALEI NOASTRE

F
iliala Judeţeană Bacău ,,Nicolae
Şova” a A.N.C.M.R.R. participă la
,,edu carea tineretului în spiritul

dragostei faţă de patrie, de trecutul
glorios al poporului român şi de tradiţiile
armatei”. Prin ceea ce facem în această
direcţie, ne adresăm în primul rând
elevilor, studenţilor şi altor tineri din
Municipiul Bacău, dar şi altor categorii
ale populaţiei din mediul urban şi rural
de pe raza Judeţului nostru. ,,Vă îndem -
năm, dragi tineri, să gândiţi româneşte,
şi să veniţi aici lângă bătrânii voştri, pen -
tru a duce mai departe idealul dra gostei
faţă de neamul şi ţara noastră…”  Sunt
cuvinte care apar tot mai  des în vizitele
pe care le facem în instituţiile de învăţă -
mânt, la comemorări, la simpo zioanele
organizate  şi desfăşurate cu oca zia săr -
bă toririi unor momente deo sebite din
istoria poporului român şi a armatei sale,
la emisiunile realizate la postul local de
televiziune, la inaugurarea unor

monumente şi cu alte ocazii. 
La sfârşitul anului 2012 şi începutul

lui 2013, membrii ai filialei noastre,
uneori şi în colaborare cu Filiala Jude ţea -
nă Bacău a Asociaţiei Naţionale ,,Cultul
Eroilor”, a desfăşurat în rândul populaţiei
şi al tineretului activităţi cu un pronunţat
caracter patriotic. Printre acestea se află
şi participarea la inaugurarea monu -
mentului de la Palanca, Judeţul Bacău al
lui Emil Rebreanu, fratele marelui
scriitor român Liviu Rebreanu, la care
domnul general (r) dr. Vasile Apostol, a
evocat memoria tânărului sublocotenent,
patriot român, executat la 14 mai 1917 şi
a subliniat rolul armatei în devenirea po -
porului nostru şi vitejia dintotdeauna a
măriei sale ostaşul român. Faptele de
armă ale armatei române au fost
preamărite, cu acest prilej şi de către
preasfinţiile lor Ioachim Băcăuanul şi
Ioan, episcop ortodox de Covasna şi
Harghita.   

Cuvinte de respect pentru
oastea română au fost rostite
şi la Târgu Ocna, Mărgineni şi
Buhuşi, precum şi în alte
localităţi ale judeţului în care,
prin tradiţie, sunt aduse în
prim plan file ale istoriei
poporului român şi ale
armatei sale.                                                                                                

Filiala  noastră  a  orga -
nizat  şi  desfăşurat  o  activi -
ta te  de  amploare  la  teatrul
George Bacovia  din Muni -
cipiul Bacău, împreună cu
Asociaţia Pro-Basarabia şi

Comandor (r) dr.  VASILE  FLOREA
Filiala Judeţeană Bacău a A.N.C.M.R.R.

Monumentul lui Emil Rebreanu de la Palanca
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Bucovina, condusă de prof. univ. dr
Vasile Puiu de la Universitatea  ,.Vasile
Alecsandri” Bacău. După simpozionul
dedicat Unirii, au vorbit mai mulţi
basarabeni, dintre cei 70 participanţi la
această activitate şi la final, împreună cu
fraţii noştri din Republica Moldova, am
urmărit un spectacol de muzică populară
prezentat de ansamblul profesionist
“Busuiocul” din Bacău.                                                                                                                                                              

La fel de interesant, bine organizat şi
plin de conţinut a fost şi simpozionul
dedicat Unirii Principatelor, care a avut
loc la Cercul Militar Bacău  pe 23 ianuarie
2013, unde au prezentat referate în faţa
a peste 100 de participanţi, comandor
(r) dr. Vasile Florea, colonel (r)
Gheorghiu George, colonel (r) Paul
Timofte şi general de flotilă  aeriană
(r) Leonov Alexandru. Activitatea,
moderată de domnul general (r) dr.
Vasile Apostol, a transmis participanţilor
un mesaj consistent despre unire,
despre dubla alegere a domnitorului Al.
Ioan Cuza, despre reformele marelui
bărbat de stat dar şi despre abdicarea şi
exilul acestuia.

Printre activităţile dedicate Unirii de
la 24 Ianuarie 1859, a fost şi emisiunea
de 90 de minute a postului de televiziune
local, din seara zilei de 24 Ianuarie 2013,
urmărită cu deosebit interes de cadrele
militare în rezervă şi în retragere, ca şi
de ceilalţi cetăţeni ai judeţului, emisiune
la care au participat comandorul (r) dr.
Vasile Florea, cadru didactic universitar
la Universitatea ,,Alma Mater” şi prof.dr.
Simona Nicoleta Zărnescu, de la
Colegiul Naţional ,,Regele Ferdinand” din
Bacău.  

Dincolo de activităţile dedicate Unirii
lui Cuza, comandorul (r) dr. Vasile Florea
a mai participat  la  o  emisiune  în  direct
la televiziunea locală, la care a vorbit
băcăuanilor despre criza  economică
mondială şi despre cea din România.

Filiala noastră  este preocupată în cel
mai înalt grad de găsirea celor mai
eficiente căi şi mijloace  de implicare în
viaţa comunităţii şi de realizare a
misiunii de educare a tinerei generaţii şi
nu numai, în spiritul iubirii de patrie, de
neam, şi de venerare a eroilor Armatei
Române căzuţi în luptă.   

v
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DIVERSITATE ŞI EFICIENŢă
UN ŞAHIST DE TOP

Colonel (r)  GHEORGHE CIREAP
Filiala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.

F
iliala Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R.
se preocupă permanent de diver -
sificarea activităţilor precum şi de

valorificarea capabilităţilor de care dis -
pun membrii săi. Un exemplu con cludent
în acest sens îl reprezintă orga nizarea
anuală a unui concurs de şah şi parti -
ciparea la concursurile similare care se
desfăşoară pe plan local.

Recent, re -
pre  zentantul
nostru, colo -
nelul (r) Ştefan
TRIF, a parti -
cipat la cea de a
13-a ediţie a
unui concurs
tra diţional de
şah, care se or -
ganizează în
Cluj-Napoca, în
memoria lui
Mircea Rădul -
escu, un fost
jucător de şah
şi arbitru in -
ter naţional  de
mare pres tigiu.

Concursul este înscris în calendarul
anual al Federaţiei Române de Şah, iar la
ediţia din acest an, care s-a desfăşurat în
perioada 8-10 martie, au concurat 95 de
şahişti, din mai multe judeţe. Între aceştia
s-au numărat doi maeştri internaţionali,
mai mulţi mari maeştri şi candidaţi de

maeştri ai şahului românesc.
Faptul că în această companie selectă

reprezentantul filialei noastre a câştigat
premiul întâi la categoria peste 60 de ani,
reprezintă un motiv de satisfacţie şi de
mândrie pentru cadrele militare în
rezervă şi în retragere clujene. Acest lu -
cru a fost remarcat şi de către orga -
nizatorii concursului, respectiv Asociaţia

Judeţeană de Şah, prin preşedintele
acesteia, domnul Alin TOMA.  Noi, par -
ticipanţii la festivitatea de premiere, am
fost onoraţi şi bucuroşi să auzim cuvinte
de aleasă apreciere la adresa  structurii
noastre asociative.

Colonelul (r) Ştefan Trif şi Diploma sa (10.03.2013)
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D
epartamentul Relaţii Internaţionale
este structura din organigrama con -
ducerii centrale a A.N.C.M.R.R. consti -

tuită imediat după prima Conferinţa Naţio -
nală (mai 1991), care şi-a direcţionat
eforturile şi acţiunile pentru realizarea la cote
superioare a sarcinilor specifice  ce  i-au
revenit.

În acest arc de timp Departamentul s-a
aflat la originea a peste 30 acţiuni majore pe
planul relaţiilor internaţionale.

Scopul general al acestor acţiuni (vizite,
întâlniri, convorbiri, schimburi de experienţă,
acorduri, declaraţii comune ş.a.), a constat în
preocuparea de a îndeplini la parametri
superiori obiectivul strategic, dezvoltarea şi
întărirea relaţiilor cu structuri asociative
similare, îndeosebi cu cele din statele membre
N.A.T.O. şi U.E., precum şi cu alte state  şi
armate cu care Armata României are relaţii
tradiţionale de prietenie şi bună înţelegere. 

Instrumentul principal de orientare şi
planificare a eforturilor pentru realizarea
obiectivelor A.N.C.M.R.R.  pe plan inter -
naţional este Planul anual privind relaţiile
internaţionale, parte inseparabilă a Planu -
lui Biroului Permanent Central cu
Principalele Activităţi.

Diversitatea acţiunilor, la reuşita cărora
contribuie Departamentul, rezultă şi din sim -
pla enumerare a acestora: aniversarea zilelor
armatelor statelor membre  N.A.T.O. şi U.E.,
precum şi ale altor state cu care România are
relaţii diplomatice: oficierea unor ceremo -
niale religioase şi militare, la cimitirele în care
sunt înhumaţi militari ai altor armate,

precum şi la monumentele acestora: celebra -
rea unor evenimente din istoria militară a
armatelor prietene ş.a.

Pentru o mai bună coordonare a obiec -
tivelor A.N.C.M.R.R. pe plan intern cu cele din
planul relaţiilor internaţionale Departamentul
prezintă periodic la şedinţele Biroului Per -
manent Central sau, după caz, ale Consiliului
Director, informări cu privire la stadiul
relaţiilor internaţionale, rezultatele diferitelor
întâlniri şi convorbiri, oportunităţi in acest
domeniu precum şi cu privire la unele
greutăţi. 

Având la bază experienţa îndelungată în
planul relaţiilor internaţionale, Conducerea
A.N.C.M.R.R. şi Departamentul, au urmărit în
primul rând găsirea unor forme de institu -
ţionalizare a relaţiilor bilaterale pe care
Asociaţia le-a dezvoltat ulterior, cu structuri
asociative similare, în ideea realizării unor
schimburi de experienţă în probleme de
legislaţie, care se adresează în primul rând
cadrelor militare în rezervă/retragere. 

Astfel, în anii 2011 şi 2012,  protocoalele
de colaborare semnate la Bucureşti cu
delegaţiile oficiale din Slovenia şi Bulgaria,
statornicesc ca în viitor relaţiile bilaterale să
se desfăşoare în spirtul european al apar -
tenenţei la aceleaşi valori de reper privind
activitatea dedicată vieţii şi bunăstării
personalului militar în rezervă şi în retragere.

Mai mult decât atât, în documentele oficiale
agreate se stipulează clar care sunt domeniile
generale  de  acţiune  pentru  realizarea   dezi -
deratelor  de  mai  sus,  aşa  cum,  de exemplu,
se arată în art. 1 al Acordului de Colaborare

RELAŢII  INTERNAŢIONALE

RELAŢIILE INTERNAŢIONALE ALE A.N.C.M.R.R.

PREZENT ŞI PERSPECTIVE
General de brigadă  (r)  MARIAN  BUCIUMAN

Şeful Departamentului Relaţii Internaţionale ale A.N.C.M.R.R.
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încheiat între  Asociaţia Naţională  a Cadrelor
Militare în Rezervă şi în Retragere ,,Ale xan -
dru Ioan Cuza” şi Uniunea Ofiţerilor şi Subo -
fiţerilor în Rezervă, din Republica Bulgaria: 

a) schimburi de experienţă în sfera
protecţiei sociale şi juridice a cadrelor
militare în rezervă şi retragere;

b) diseminarea cunoştinţelor asupra
istoriei ţărilor şi armatelor noastre;

c) intensificarea activităţilor bilaterale la
nivel transfrontalier de către organizaţiile
locale etc.

Cu privire la alineatul a) noi apreciem că,
mai mult ca oricând, acum se impune
fructificarea schimburilor de experienţa şi
cunoaşterea în detaliu a activităţii desfă -
şurate de structuri asociative prietene, pe
linia dezvoltării cadrului legislativ şi normativ
cu privire la drepturile şi calitatea vieţii per -
sonalului militar în rezervă şi în re tragere.
Aceasta pentru ca A.N.C.M.R.R. să-şi poată
susţine cât mai argumentat demer surile de
îmbunătăţire a legislaţiei în materie. În acest
sens au fost benefice discuţiile cu camarazii
sloveni şi bulgari precum şi documentarele
obţinute de la reprezentanţi militari străini
acreditaţi la Bucureşti

Prevederea privind intensificarea activi -
tăţilor bilaterale la nivel transfrontalier şi nu
numai, de către filialele locale, este rezultatul
experienţei acumulate în acest sens şi ca
atare   s-a  simţit nevoia instituţionalizării în
plan bilateral, a acestei realităţi, printr-un
document oficial încheiat la nivelul condu -
cerilor centrale  ale structurilor asociative res -
pective.

Având în vedere cele relatate mai sus,
precum şi realităţile deja existente în plan
local, la nivelul întregii Asociaţii, ne propu -
nem să subliniem aici, în perspectivă, două
direcţii principale de acţiune: dezvoltarea
şi implementarea unui cadru general de
prevederi privind întărirea şi diversi -
ficarea relaţiilor dintre organizaţiile
locale şi structuri asociative similare din
ţările vecine sau alte ţări cu care se
colaborează; crearea cadrului adecvat

obţinerii experienţei   necesare iniţierii şi
derulării unor programe, împreună cu
instituţiile de profil ale M.Ap.N., pe
probleme de interes ale cadrelor militare
în rezervă/retragere, în vederea accesării
de fonduri europene.

Un exemplu concret de materializare a
rezultatelor schimburilor de idei şi căi de
cooperare îl constituie discuţiile oficiale cu
partenerii sloveni (de fapt o reluare în plan
oficial bilateral, a celor convenite de delegaţia
română, compusă din: gl.mr. (r) Domnu
Vasile, gl.bg. (r) dr. Ganea Ion şi col. (r) Ilies
Vasile,  prezentă la Ljubljana în 2010), pri -
vind sprijinul şi acordarea de asistenţă pri -
vind modalităţile  de accesare a fondurilor
europene pentru derularea unor programe
specifice vârstei a treia şi în mod deosebit
pentru cadrele militare în rezervă/retragere. 

În ceea ce priveşte derularea  unor relaţii
internaţionale la nivelul filialelor, ne pro -
punem ca dezvoltarea cadrului general să
prevadă în esenţă următoarele:

-   Încurajarea prin toate mijloacele şi în
cât mai multe forme, a derulării unor relaţii
internaţionele la nivel transfrontalier şi nu
numai;

-    Respectarea cadrului legistativ şi nor -
mativ al M.Ap.N  în domeniu;                            

- Activităţile în plan internaţional des fă şu -
rate la nivel local, au caracter oficial şi im pli -
 că imaginea ţării şi prestigiul A.N.C.M.R.R. de
aceea se aprobă de către preşedintele
Asociaţiei.

-   Aceste acţiuni se consemnează în docu -
mente  (rapoarte, informari articole etc.),
care, arhivate la nivel central, se constituie ca
bază documentară pentru discuţii şi ne -
gocieri cu partenerii străini şi totodată ca
fond istoric al relaţiilor bilaterale.

-  Ca regulă generală, la nivel central al
A.N.C.M.R.R. se încheie acorduri şi/sau pro -
tocoale de colaborare  cu cadrul normativ
agreat la nivel internaţional, cu structuri
asociative similare dintr-o anumită ţară, care
constituie baza încheierii şi derulării la nivel
local a unor planuri de acţiune în confor -
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mitate şi în spiritul cadrului normativ ge -
neral. Detalii suplimentare privind moda -
litatea concretă de materializare a acestui
cadru general vor fi transmise în timp
oportun filialelor locale ale A.N.C.M.R.R.,
instituţiilor cu care cooperăm la realizarea
Planului nostru de relaţii internaţionle.

-  Este  semnificativ faptul că, la baza celor
comunicate filialelor şi subfilialelor prin
Buletinul  Informativ al A.N.C.M.R.R. nr.1 (72)
/ 2013 , Anexa 2, respectiv: ,,Cadrul general
şi precizări privind derularea relaţiilor
internaţionale la nivelul filialelor şi
subfilialelor” s-a creat un flux informaţional
benefic pentru proiecţia în viitor a relaţiilor
bilaterale ale A.N.C.M.R.R.. Astfel,  col.(r) Dula
Marian, preşedintele Subfilialei Câmpina, de
exemplu, a atacat şi va sonda modalităţile
prin care se va dezvolta relaţionarea cu
partenerii germani, de la nivel local la nivel
central.

Nu totul ar fi fost în parametrii exigen -
ţelor contactelor pe relaţii internaţionale,
dacă A.N.C.M.R.R. nu beneficia de suportul
material şi de experienţa  instituţiilor îndri -
tui te ale M.Ap.N. precum şi de efectele be -
nefice ale parteneriatului cu Primăria
Sectorului 2.                                                                                                   

Succesul dialogului oficial dintre preşe -
dinţii structurilor asociative bulgare şi
române, respectiv: gl.lt. (r) Stoian TOPALOV
şi gl. (r) Mihai ILIESCU, are ca deschidere în
viitor materializarea, în cooperare,  susţi -
nerea în consonanţă, în structurile N.A.T.O. şi
U.E. a intereselor celor pe care instituţiile
noastre îi reprezintă. Mai mult decât atât,
partea bulgară apreciind impactul major al
demersului A.N.C.M.R.R. în soluţionarea
pozitivă a problemelor majore ale rezerviş -
tilor militari români, urmare a deciziilor
legislative defavorabile din 2010 şi 2011, a
solicitat ca la cel de al 8-lea Congres al
Uniunii Ofiţerilor şi Subofiţerilor în Rezervă
din Republica Bulgaria să participe şi o
delegaţie română condusă de preşedintele
A.N.C.M.R.R.

Pentru anul 2013, in Planul de relaţii
internaţionale ale A.N.C.M.R.R., aprobat de
Biroul Permanent Central, în şedinţa sa din
decembrie 2012, ne propunem realizarea, în
principal, a următoarelor obiective:

-  Asigurarea continuităţii şi dezvoltării
relaţiilor de prietenie şi încredere cu or ga -
nizaţiile asociative similare din ţări N.A.T.O. şi
U.E. şi ţările vecine;

-  Cunoaşterea activităţii desfăşurate de
organizaţiile partenere pe plan social şi
pentru asigurarea unor condiţii de trai de -
cente pentru cadrele militare în rezervă şi în
retragere;

Coordonarea contactelor  internaţionale
la nivelul filialelor şi subfilialelor, cu orga -
nizaţii similare din străinătate.

Conform Planului, până în prezent s-au
deschis negocieri pentru perfectarea a două
vizite oficiale în ţara noastră, în anul 2013, a
delegaţiilor din Serbia şi Polonia, precum şi
efectuarea a două vizite de răspuns în
Republica Moldova şi Slovenia.

Nutrim speranţa că şi anul 2013 va fi
pentru  A.N.C.M.R.R. şi Departamentul de
relaţii internaţionale un an fructuos pe plan
internaţional, în beneficiul realizării obiec -
tivelor pe care ni le-am propus. Avem spe -
ranţa că programul A.N.C.M.R.R. de solicitări,
printre care şi cazarea delegaţiilor străine, pe
bază de reciprocitate, cu ajutorul facilităţilor
oferite de M.Ap.N., precum şi posibilitatea
vizitării de către acestea a unor baze militare
române, va fi avizat favorabil. 

Departamentul Relaţii Internaţionale îşi
propune o şi mai dinamică relaţie cu parte -
nerii străini, atât la nivel central cât şi la nivel
local, al filialelor şi subfilialelor A.N.C.M.R.R.. 

În această idee vom propune celei de a 7-a
Conferinţe Naţionale a A.N.C.M.R.R. un stan -
dard de calitate şi pentru activitatea pe care
Asociaţia o desfăşoară în domeniul relaţiilor
internaţionale, aliniindu-ne astfel la cerinţele
actuale care se impun în acest domeniu.  



36 Rezerva  Oştirii  Române

1. a)  Într-o informare semnată de
domnul Colonel (r) Laurenţiu Domnişoru,
preşedintele Filialei A.N.C.M.R.R. Curtea de
Argeş, ,,Posada“, am aflat că în ziua de 17
februarie 2013, în garnizoana Curtea de
Argeş a avut loc ceremonia prilejuită de
întoarcerea militarilor din B.V.M. ,,POSADA“,
din Teatrul de Operaţii Afganistan - Zabul.  

La festivitate au participat, alături de
ministrul apărării naţionale, domnul Mircea
Duşa, personalităţi ale vieţii sociale şi
politice din Judeţul Argeş - prefectul, domnul
Cristian Soare preşedintele Consiliului Ju -
deţean, domnul Constantin Nicolescu,
primarul municipiului, domnul Nicolae
Diaconu, părinţii şi familiile militarilor şi un
însemnat număr de cadre militare în rezervă
şi în retragere, membre ale filialei argeşene a
A.N.C.M.R.R.

Cu această ocazie, membrii filialei s-au
reîntâlnit cu Colonelul Lawson, din Biroul de
Cooperare SUA - România, pe care l-au avut
ca invitat la festivităţile   pe care filiala   le-a
or ganizat la sărbătorirea Zilei Naţionale a
României 2012.  

Ziarul ,,Argeş Expres” a consemnat pe
larg această ceremonie.  

b) Sub egida Filialei A.N.C.M.R.R. Argeş
,,Posada“, la Cercul Militar Curtea de Argeş
s-a celebrat la 23 martie a.c. împli nirea a 95
de ani de la Unirea Basarabiei cu România.
Cu acest prilej a fost subliniată importanţa şi
influenţa acestui eveniment, care a avut loc
în prima parte a anului 1918, în realizarea
Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

2.  Domnul General-maior (r) Gheorghe
Popa, preşedintele Filialei Judeţene Mureş a
A.N.C.M.R.R. se referă, în materialul pe care l-
a trimis, la preocuparea conducerii filialei
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate
a cadrelor militare în rezervă şi în retragere
membre ale acestei structuri. Cu această
ocazie au fost transmise Conducerii Centrale
a A.N.C.M.R.R. şi propuneri privind
îmbunătăţirea actului medical, formulate de
către domnul Lt.col. sing. Nicolae Iosif
Neagoe şi însuşite de către membrii filialei,

propuneri care au fost publicate parţial şi în
presa locală

Totodată, domnia sa ne informează
despre faptul că propunerile Conducerii
A.N.CM.R.R. privind ,,Proiectul Legii Să -
nătăţii”  au fost bine primite de către mem -
brii filialei.   

3. Corespondentul nostru de la Sibiu,
domnul Colonel (r) Victor Neghină ne
informează:   

a). La Filiala Judeţeană Sibiu ,,General Ilie
Şteflea” a A.N.C.M.R.R., a fost sărbătorită
împlinirea a 154 de ani de la Unirea Prin -
cipatelor - 24 ianuarie 1859. În cadrul
reuniunii organizate de conducerea filialei,
profesorul de istorie, domnul Nicolae Con -
stantin a ţinut o conferinţă cu tema ,,Ideea
de unitate a tuturor românilor şi afir -
marea ei în Evul Mediu”.

În cadrul acestei conferinţe au fost scoase
în evidenţă momente importante din istoria
poporului român, subliniindu-se în mod
deosebit existenţa dintotdeauna a poporului
nostru pe acest spaţiu geografic, faptul că el
nu a venit din alte părţi, ca alte popoare,  a
rămas aici neclintit, supravieţuind tuturor
vicisitudinilor vremurilor, strâns unit în lupta
împotriva cotropitorilor şi pentru apărarea
gliei străbune. A fost subliniat, de asemenea,
faptul că aspiraţia către unitate a fost
realizată prin Unirea Principatelor la 24
ianuarie 1859 şi că acesta a fost un mare pas
către Marea Unire de la 1 decembrie
1918.

b) În cadrul Cenaclului literar ,,George
Topârceanu“, al Cercului Militar Sibiu, a fost
sărbătorită apariţia numărului 100 al
revistei ,,Rapsodia“. Momentul a fost marcat
printr-o şedinţă festiva a cenaclului  la care
au participat şi reprezentanţi ai altor Ce na -
cluri literare din ţară şi numeroşi invitaţi:
cadre militare active, cadre militare în re -
zervă şi în retragere, membre ale Filialei
Sibiu a A.N.C.M.R.R., personalităţi din me -
diile culturale sibiene, cadre didactice şi
studenţi  din centrul universitar Sibiu şi
reprezentanţi ai autorităţilor locale.   

CURIER
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c) Domnia sa ne-a trimis şi alte materiale,
în afara materialelor incluse  în acest număr
al revistei, printre care menţionăm: ,,Colonel
Protopop Ioan Dăncilă (1880-1966) în
slujba neamului prin Evanghelie”; ,,Eternul
Eminescu omagiat la  Filiala Judeţeană Sibiu
a A.N.C.M.R.R.”;  ,,Pe urmele istoriei în sanc -
tuarul Munţilor Apuseni“; ,,În memoriam:
col. (r),dr. Mihai Macovei-1 an de la deces“;
,,14 martie ziua Internaţională a aviatiei si
cosmonauticii”. 

Mulţumim! 

4. a)  1 ,,24 IANUARIE – EVENIMENT CU
O DEOSEBITĂ SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ”,
este titlul amplului şi deosebit de documentat
articol trimis redacţiei noastre de domnul
colonel (r) Constantin Chiper.

Într-o scurtă incursiune pe tărâmul
istoriei, autorul arată că ideea de unitate, de
apartenenţă la acelaşi neam, a existat întot -
deauna în conştiinţa locuitorilor din
Transilvania, Moldova şi Ţara Românească.
Mihai Viteazul a fost domnul român care a
reuşit să reunească pentru prima dată cele
trei ţări româneşti, în anii 1599-1600.. 

Ideea unirii devine din nou realitate în
ianuarie 1859, când are loc Unirea Princi -
patelor şi alegerea unui singur domn, în
persoana Colonelului Alexandru Ioan Cuza.    

Dat fiind faptul că acest subiect a mai fost
prezentat în cadrul revistei noastre, articolul
domnului colonel Constantin Chiper a fost
reţinut în fondul de documentare.  

b) De la domnul colonel (r) Constantin
Chiper am primit şi materialele intitulate:
,,Alexandru Ioan Cuza în conştiinţa ro mâ -
nilor“;  ,,Celebrarea a 95 de ani de la Unirea
Basarabiei cu România, la 24 martie 1918” şi
,,Celebrarea a 165 de ani de la începutul
revoluţiei democratice şi sociale în Moldova,
la 27 marie 1848”.  

5. Ziarul ,,Crai nou” - Suceava a fost şi a
rămas ataşat de Filiala Judeţeană Suceava
,,Petru Muşat” a A.N.C.M.R.R. Cele mai re -
cente ştiri cu privire la activitatea filialei,
publicate în ziar sunt cele privind Adunarea
Generală a acesteia din acest an.

Din paginile a două numere din luna
aprilie ale ziarilui, publicul cititor şi în primul
rând cadrele militare în rezervă şi în

retragere, au aflat despre pregătirea şi
desfăşurarea acestui eveniment deosebit din
viaţa filialei, ne-a informat preşedintele
Filialei Judeţene Suceava a A.N.C.M.R.R.,
domnul General de brigadă (r) Cojocaru
Zaharie.  

6. Domnul Colonel (r) Nicolae Grosu,
preşedintele Ligii Culturale pentru Unitatea
Românilor de Pretutindeni, Filiala Cluj, al
Asociaţiei  Judeţene Cluj a Cetăţenilor Ro -
mâni, Refugiaţi – Strămutaţi, Expulzaţi şi De -
por taţi din Basarabia, Nordul Bucovinei, Ţi -
nutul Herţa şi Cadrilater,  în perioada 1940-
1945, şi  al Fundaţiei Protecţiei Sociale
Generale din România – Filiala Judeţeană
Cluj, membru de Onoare al Asociaţiei Naţio -
nale ,,Cultul Eroilor” şi al Asociaţiei Naţionale
a Veteranilor de Război, membru al A.G.I.R. şi
al A.G.E.R., ne-a trimis la redacţie materialele
următoare: 

•. Plan de acţiune al Ligii Culturale
pentru Unitatea Românilor de Pretutindeni -
Filiala Cluj, al  Fundaţiei Protecţiei Sociale -
Cluj şi al Asociaţiei  Refugiaţilor din  Basa -
rabia,  pe  anul  2013, în domeniile: Cultural -
Patriotic, Ştiinţific, Artistic. 

Acest plan conţine un număr însemnat
de activităţi, unele dintre ele fiind prevăzute
să se desfăşoare în colaborare cu Filiala
Judeţeană Cluj a A.N.C.M.R.R., al cărui mem -
bru este şi care au fost prevăzute şi în planul
de activitate al filialei.

În conţinutul său, planul cuprinde mo -
mentele cu o semnificaţie deosebită din is -
toria poporului român şi a armatei sale,
precum şi omagierea marilor personalităţi
care prin activitatea lor au contribuit la
zidirea României moderne;

•  Celebrarea Unirii Principatelor
Române Moldova şi Muntenia, la 154 de
ani de la 24 Ianuarie 1859 şi la 151 de ani de
când Principatele  Române Unite au primit
numele  ROMÂNIA, la 24 Ianuarie 1862;

•  Celebrarea Revoluţiei şi a generaţiei
de la 1848, la 165 de ani: 1848- 2013;

•  Ziua de 21 MAI - Ziua Mondială a Di -
ver sităţii Culturale pentru Dialog şi Dez vol -
tare.

General de brigadă (r) dr. Gheorghe Creţu
Colonel (r) ing. Mircea Alexe
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La cererea cititorilor, reluăm două articole
publicate în anul 2008  în revista noastră. Deşi
în această rubrică le prezentăm împreună,
între cele două suferinţe  nu există o legătură
de cauzalitate, deoarece ,,disfuncţiile sexuale”
nu duc neapărat la afecţiuni ale prostatei,
după cum nici ,,afecţiunile prostatei”  nu sunt
obligatoriu însoţite de disfuncţii sexuale.
Singura coincidenţă între acestea constă în
faptul că ambele se întâlnesc deobicei la cei
trecuţi de prima tinereţe!  

DISFUNCŢIILE SEXUALE

De la început trebuie făcute două pre -
cizări: prima se referă la scăderea vârstei de
pensionare a  cadrelor militare, ceea ce face
ca o parte dintre cazurile de disfuncţii sexuale
să fie,, inventariate“ şi la   pensionarii militari,
iar cea de a doua precizare este aceea că nu
mi-am propus o discuţie strict medicală   pe
această temă, ci şi puţin umoristică, uite aşa,
ca să facem haz de necaz

Disfuncţiile sexuale reprezintă totalitatea
tulburărilor de dinamică sexuală. Ele se
regăsesc la bărbaţi, în perioada fiziologică de
declin, odată cu trecerea anilor (la vârsta de
peste 60 de ani, sau chiar mai mult), care sunt
considerate ca manifestări normale. Este ceea
ce se numeşte perioada de andropauză.  

Principalele tulburări de dinamică
sexuală, în ordinea componenţei actului se -
xual sunt legate de: libidou, erecţie, intro mi -
siune, ejaculare şi orgasm.

Prezenţa la un bărbat a acestor tulburări,
numai a unora din cele menţionate, sau în
totalitate, reprezintă ceea ce numim sindro -
mul de impotenţă sexuală. Acest sindrom

poate fi de natură fiziologică (în cadrul an -
dro pauzei), organică sau funcţională. 

Impotenţa sexuală organică are cauze
multiple: neurologice (traumatisme cra nio-
cerebrale, accidente vasculare cerebrale,
tumori cerebrale sau medulare); vasculare
(ischemii în zona pelvină, prin afecţiuni ale
arterelor locale), dismetabolice (diabetul
zaharat, anemii etc), endocrine (insuficienţa
tiroidiană, hipofizară, hipogonadism),
intoxicaţii (profesionale, etilism cronic, abuz
de sedative, droguri), alte cazuri generale
(cardiovasculare, bromhopulmonare, uroge -
nitale). 

Tratamentul impotenţei sexuale organice
presupune o medicaţie specifică a  afecţiu -
nilor primare şi numai medicul specialist
decide conduita de tratament.

În cazul impotenţei sexuale de natură
funcţională, nu ne vom referi la disfuncţiile
legate de impotenţa sexuală de debut a ado -
lescenţilor sau de impotenţa sexuală primară,
obiectivul principal fiind impotenţa sexuală
psihogenă (astenia sexuală masculină
virilă), a individului matur. Suprapunerea
acestor manifestări peste cele de natură
fiziologică din andropauză, duce la mani -
festări agravante şi devastatoare pe plan
individual şi de cuplu.

Să trecem în revistă, pe scurt,  modul de
manifestare a principalelor tulburări de
dinamică sexuală :

a)   Prin libidou se înţelege dorinţa de
copulaţie a partenerilor, determinată de
gradul de excitare  in dus de sexul opus. Libi -
doul este strâns legat de celelalte componente
ale actului sexual, dintre care cel mai im -
portant este erecţia. Un mucalit ar zice:

DISFUNCŢIILE SEXUALE
AFECŢIUNILE PROSTATEI

Colonel  (r)  dr.  GHEORGHE  ENEA
Medic primar medicină generală

SFATUL  MEDICULUI
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,,geaba dorinţă, dacă nu-i putinţă“. 
Cele mai frecvente cauze ale scăderii sau

dispariţiei libidoului sunt stările de
inhibiţie psihogenă, ca timiditatea, eşecuri
sexuale, cauzate de cele mai multe ori de de
lipsa de experienţă a partenerei, dar şi
consumului de alcool, tranchilizante şi
droguri.

Ca să ne putem da seama cât de puternic
poate fi libidoul după o lungă perioadă de
abstinaţie fortuită, este sugestivă o caricatură
din perioada primului război mondial,
preluată de ziarul ,,Universul”, după un
cotidian francez, intitulată sugestiv ,,Le
retour de front”: Sosit de pe front în
permisie, un tânăr soldat, echipat cu rucsac,
mască, cască şi gazplan, cu puşca pe umăr şi
lopăţica la cingătoare, nu mai are răbdare să
intre în casă şi, aşa cu tot echipamentul în
spinare, face sex cu soţia în pragul uşii. Vorba
mucalitului de mai sus:  ,,îi dorinţă şi putinţă,
îi şi folosinţă “ .

b) Al doilea element al actului sexual şi cel
mai important, este erecţia. Dacă fără
celelalte  componente ale actului sexual se
poate mima sexul, lipsa erecţiei face impo -
sibilă copulaţia. Prin erecţie se înţelege
dezvoltarea penisului în toate dimensiunile,
precum şi în consistenţă. Lipsa erecţiei poate
fi totală sau incompletă. Denumirea de
erecţie vine de la cuvântul din limba latină
,,erectus”, care înseamnă  ,,ridicat în sus,
drept, vertical                                                                                                                                                                          

În stare flască, lungimea normală a
penisului este de 8 - 10 cm. Nu există nici o
legătură între  înălţimea sau mărimea nasului
unui bărbat şi lungimea normală a penisului
său. Un penis mai mic, se dublează în erecţie,
pe când unu mai mare  creşte doar cu circa
75 ℅ .  Cum vaginul are  o adâncime  de  5 -
10 cm şi  2 – 3 cm lărgime, nu este nici un
inconvenient pentru o copulaţie acceptabilă,
indiferent de dimensiunile penisului. O
profesionistă în materie ar spune că nu
contează nici lungimea şi nici grosimea, ci cât
e de jucăuş.  

Tulburările de erecţie sunt legate în
primul rând de vârstă, dar şi de factorii
menţionaţi mai sus. Din statistici rezultă că
majoritatea disfuncţiilor de erecţie psiho -

genă apar în plină activitate sexuală, cel mai
atins segment de vârstă este între 35 – 45 de
ani. De asemenea, profesia joacă un rol prin -
cipal. Profesiile intelectuale, cele cu funcţii de
răspundere, stresante, favorizează tulbu -
rările sexuale de natură psihogenă sau ne -
vrotică, în comparaţie cu muncile manuale,
cu efort fizic, practicate în  mediul natural.

În cazul cuplurilor în care cei doi soţi nu
găsesc subiecte de discutat, se plictisesc,
dorm în paturi sau dormitoare diferite, nu s-
au dezbrăcat niciodată în prezenţa parte -
nerului, sau au făcut sex numai cu lampa
stinsă, pe întuneric, nu se creează o atracţie
fizică reciprocă.

Nu trebuie omise nici antecedentele
familiale sau personale (etilism cronic,
antidepresive, droguri). Madame de Sevigné,
de la curtea regală franceză, faimoasă în arta
amorului, spunea, pe bună dreptate, că
,,alcoolul aprinde dorinţele, dar stinge pu -
tinţele”. Aceleaşi neajunsuri le produce şi
excesul de tutun  (tabagismul cronic).

Revenind la cuplul familial, nu trebuie
subestimat rolul partenerei asupra compor -
tamentului sexual al bărbatului. Pe bună
dreptate se afirmă că nu există bărbat im -
potent, cât mai ales o femeie nepricepută şi
lipsită de tact în arta amorului. Cum să nu fie
inhibat bietul om, dacă partenera îl contrează
cu fel de fel de intervenţii, în timpul actului
sexual, de genul: vezi că scârţâie patul, ne aud
vecinii, scoli copii, vezi că am uitat fereastra
deschisă şi intră ţânţarii, nu i-am dat de
mâncare motanului, sau constată că sunt
muşte pe tavan, că s-a scumpit uleiul, că nu a
mai fost de mult la coafor, că are o migrenă
îngrozitoare etc. 

Disfuncţia sexuală erectilă poate fi
cauzată  şi de excesele sexuale, mai ales când
partenera dispune de un potenţial sexual
peste cel al partenerului, iar acesta face cu
greu faţă solicitărilor. Apar reproşuri, scuze
reciproce, care duc inevitabil, în timp, la
instalarea inhibiţiei, iar eşecurile sunt
inevitabile.

Gelozia exagerată, bolnăvicioasă, poate
duce la disfuncţii sexuale, după cum voi relata
în următorul caz autentic:  Un fost coleg, nu-i
dau numele, a avut proasta idee să aplice cu
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soţia o figură, luată dintr-un program TV de
noapte. Atât i-a trebuit soţiei ca să-l acuze de
infidelitate şi, ca să-i taie cheful să se mai
uite după alte femei, l-a pus să facă sex cu ea
cât erau ziua şi noaptea de lungi, până l-a
adus pe neinspiratul om într-o stare
avansată de astenie sexuală, predominant
erectilă, de nu a mai fost apoi bun de nimic.

Datorită faptului că  fără erecţie, actul
sexual nu se poate concepe, bărbatul este cel
care în astfel de cazuri iese şifonat.

c)   Impotenţa sexuală manifestată prin
tulburări de intromisiune, are la bază mai
multe cauze: fie scăderea erecţiei înainte,
sau în timpul intromisiunii, datorită fac to -
rilor amintiţi mai sus, fie datorită unor
obstacole de natură organică (vaginite) sau
funcţionale (frigiditate), ale partenerei .

d)   Impotenţa sexuală cu tulburări de
ejaculare, poate fi precoce, tardivă sau
ablaţia totală. Cauze ale acesteia sunt: excese
sexuale epuizante, etilism cronic, deficienţe
hormonale şi instalarea andropauzei.

e)   Tulburările de orgasm pot fi totale
(anorgasmie), sau parţiale. Orgasmul re -
prezintă finalul actului sexual ce se ma nifes -
 tă printr-o senzaţie de satisfacţie şi o
descărcare neuropsihică liniştitoare. Orgas -
mul se poate obţine şi fără ejaculare, după
cum ejacularea nu este obligatoriu să fie
însoţită de orgasm.

În tratamentul tulburărilor de impotenţă
sexuală psihogenă, rolul medicului şi
psihologului este primordial. Nu trebuie să
lipsească şedinţele de psihoterapie, reflexo -
logie şi hidroterapie. Trebuie antrenată şi
partenera, care va da dovadă de multă
înţelegere, tact, delicateţe şi mai ales de
încurajări adresate partenerului. Este ceea
ce se numeşte ,,terapie de cuplu”, în care
fiecare partener devine un terapeut pentru
celălalt. Partenera trebuie instruită pentru
această terapie de cuplu, deoarece, cum s-a
mai spus, de femeie depinde, în majoritatea
cazurilor, potenţa bărbatului.

Pe alte meleaguri au apărut profesiuni
noi, practicate de tinere (eroterapeute), care
apelează la mijloace specifice. Se pot viziona
filme erotice, de preferat împreună cu par -
tenera, se administrează tonice generale,

vitamine (în special din grupa B), coenzima
Q 10, cătina sau spirulina, pomezi excitante.

Medicamentele apărute în ultima vreme,
din grupa numită inhibitori de fosfodies -
terază tip S, care acţionează direct asupra
muşchilor penieni şi a arterelor ruşinoase şi
măresc afluxul de sânge ce invadează corpii
cavernoşi şi spongioşi, au schimbat în bine
prognosticul disfuncţiilor de dinamică
sexuală, salvând de la despărţire numeroase
cupluri. Este de reţinut că acest gen de
medicamente nu acţionează dacă nu există
disfuncţie sexuală. Cuplul este obligat să se
angajeze într-un preludiu, ca şi cum nu s-ar
fi luat un medicament pentru disfuncţie
erotică. Apariţia unui răspuns pozitiv nu
este imediată, şi de aceea este nevoie de un
anumit timp.în funcţie de medicamentul
ales. Efectul durează de la ore, la zile.

Înainte de începerea  tratamentului
este bine să se apeleze la medical curant,
deoarece sunt contraindicaţii legate de:
afecţiuni cardiovasculare (infarct mio -
cardic recent, accidente vasculare recente,
hipertensiune dar şi hipotensiune), afec -
ţiuni oculare (retinopatii), hepatite dec -
om pensate, ciroze hepatice, insuficienţă
renală, alergie la medicament. Nu se vor
folosi concomitent mai multe tipuri de
medicamente. 

Tinerii sub 18 ani nu vor apela la această
medicaţie.

Printre aceste medicamente miraculoase
care au revoluţionat tratamentul disfunc -
ţiilor sexuale psihogene, putem enumera
următoarele:

-   SILDENAFIL, sub denumirea
comercială de ,,VIAGRA “, comprimate de 25-
50-100 mg. Se începe cu 50 mg., înainte  cu
60 de minute de actul sexual şi, în funcţie de
răspuns, se creşte sau scade cu 25 mg.
Administrat concomitent cu alimente,
efectul se întârzie cu cel puţin o oră. 

-  TADALAFIL, comercializat sub
denumirea de ,, CIALIS “, comprimate de 10
şi 20 mg.  Se ia la început un comprimat de
10 mg. întreg, cu puţină apă şi se poate
creşte la 20 mg., la o nouă încercare, în cazul
unui răspuns insuficient. De obicei răs -
punsul favorabil vine, cel mai devreme, după
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30 de minute, dacă se completează conco -
mitent cu stimulare sexuală,  din partea
ambilor parteneri. Medicamentul s-a dovedit
activ până la 36 ore.      

-  VARDENAFIL, comercializat sub
denumirea ,,LEVITRA “. Comprimate de 5-10-
20 mg. Pentru persoanele vârstnice, doza
uzuală este de 5 mg., luată cu 25-60 minute
înainte. Spre deosebire de VIAGRA şi CIALIS,
acesta poate fi folosit şi de femei, pentru
obţinerea unui libidou crescut. 

În farmacii se mai pot găsi şi alte
medicamente, pe care însă nu le reco -
mandăm: Apomorfina, Yohimbina etc.

O ultimă precizare: VIAGRA, CIALIS şi
LEVITRA, nu se iau ca tratament zilnic, ci
numai atunci când partenerii doresc o
partidǎ normalǎ de amor.

Aşa cum v-am obişnuit, cred, şi cu alte
ocazii, am vrea să încheiem într-o notă
veselă. Ca şi dumneavoastră, am aflat din
presă că unii mujahedini afgani au devenit
colaboratori ai serviciilor secrete americane,
pentru o pastilă de ,,VIAGRA”. Majoritatea
dintre ei, conform obiceiului islamic, au mai
multe neveste. Cum să le faci faţă la toate, mai
ales când vârsta îşi spune cuvântul? Iată că
,,VIAGRA”, învingătoare în conflictele de
cuplu, învinge şi pe alte fronturi.

În încheiere, vă asigurăm, dragi cititori
fideli ai revistei noastre, că urmând sfatul
medicilor specialişti în terapia asteniei
sexuale psihogene şi cu ajutorul acestor
medicamente miraculoase, vom scăpa de
complexul de inhibiţie sexuală, desigur, fără
pretenţia de a atinge culmea potenţei, care
sună cam aşa : ,,să fi noaptea într-o pădure,
pe un frig de crapă pietrele, să auzi lupii
urlând şi crivăţul şuerând şi întâlnind pe
,,Muma pădurii “, să-ţi mai ardă de sex “!!

AFECŢIUNILE  PROSTATEI

Prostata este un organ musculo-glandular,
format din trei lobi,  ce înconjoară,  ca un
man şon  porţiunea posterioară a uretrei.
Are dimensiunea de 3/4  cm.,  este de forma
unei castane, cu un şanţ median şi are o
greutate de circa 40 grame.  

Secreţia celor 30-35 glande ale prostatei
se scurge printr-un sistem de microcanale,în
uretra  posterioară, sub forma lichidului
prostatic,ce intră în compoziţia lichidului
seminal. 

Principalele afecţiuni ale prostatei sunt
următoarele:

PROSTATITELE.  Acestea pot fi bacteriene
şi nebacteriene. Cele bacteriene sunt cauzate
de infecţii, produse, de multe ori, prin
manevre brutale în timpul  explorărilor
funcţionale, sau prin masaje excesive ale
prostatei.  Infecţia cea mai întâlnită  este cu
colibacil şi foarte rar cu gonococ. Înainte de
apariţia antibioticelor, procentul era invers.

Afecţiunea se manifestă prin febră mare
(39°- 40°), stare generală alterată, nelipsind
semnele specifice: micţiuni frecvente
(polakiurie), greutăţi în micţiune (disurie),
senzaţie puternică de urinare, hematurie
(sânge în urină), tenesme.  La traseul rectal,
prostata este inflamată şi foarte dureroasă. 

Tratamentul se face cu antibiotice, (cele
mai eficiente fiind eritromicina şi cefalos -
poninele, dar numai la indicaţia medicului).

Prostatele nebacteriene sunt rare  şi au o
simptomatologie redusă. Tratamentul constă
în băi calde la şezut, masaj prostatic, antiin -
flamatorii, ca diclofenac, fenilbutazonă, (2-3
supozitoare pe zi) , corticoterapie.          

2. ADENOMUL DE PROSTATǍ.  Este o
tumoare benignă,care apare la  bărbaţii cu
vârste peste 50 ani. Au fost semnalate cazuri
şi sub această vârstă, dar sub 40 ani, în
literatura de specialitate  se cunosc rare
cazuri.       

În această afecţiune,  prostata este cres -
cută ca volum, ajungând chiar  la mărimea
unei portocale  şi depăşind greutatea de 50-
100 grame. De obicei. adenomul  de prostată
are trei lobi, uneori doi şi rar unul singur.
Microscopic, se prezintă sub două forme:
glandular, (adenomul cel mai frecvent), şi
fibromuscular (fibromiom). Prezenţa ade -
nomului în jurul uretrei. duce,  cu timpul,  la
comprimarea totală a acesteia şi la instalarea
retenţiei complete a urinei, urgenţă maximă,
ce pune în pericol viaţa pacientului.

Principalul semn de boală este micţiunea
nocturnă frecventă ( nicturia), cu peste 2 - 3
micţiuni, în special în partea a doua a nopţii.



42 Rezerva  Oştirii  Române

Un om sănătos are maximum o micţiune pe
timpul  nopţii. Pe bună dreptate se spune  că
noaptea  prostata se odihneşte,  odată  cu
omul. Orice tulburare de  micţiune a unui
bărbat trecut de 50 de ani, trebuie suspectată
ca  adenom de prostată. 

Al doilea semn important al acestei
afecţiuni este greutatea la micţiune
(disurie), care se instalează în timp, ajungând
ca în fazele finale să ducă chiar la hernii
inghinale,din cauza efortului depus de
muşchii abdominali.

În cadrul simptomatologiei  bolii, mai
trebuie amintită prezenţa unui jet urinar
subţire, filiform,  cu presiune foarte  scăzută.
Ca să facem haz de necaz , ne  imaginăm o
situaţie, în care  un adolescent,  un om matur
şi unul în vîrstă urinează lângă un gard.
Primul trece jetul  peste gard, al doilea face pe
gard, iar ultimul, dacă suferă de prostată,  îşi
udă şireturile de la pantofi.    

Adenomul de prostată produce şi o
congestie pelviană ce duce frecvent la erecţii.
care creează iluzia de creştere a potenţei se -
xuale. Nu sunt rare nici durerile lombare,
con comitent cu micţiunile. Poate să apară şi
prezenţa sângelui în urină (hematurii),puse
în evidenţă, ca localizare,  prin metoda  celor
trei pahare  (Metoda Guyon),   Prezenţa sân -
gelui în primul pahar indică originea
prostatică.  Prezenţa în ultimul pahar arată
suferinţa vezicei,  iar hematuria în toate cele
trei pahare,  suspectează o suferinţă a apa -
ratului  renal superior  (uretre, rinichi). Din
cauza compresiei, eliminarea urinei nu se
poate face în totalitate.  Astfel se colectează în
vezică un surplus de urină, peste cantitatea
normală de 300 ml. (urina reziduală). Cu
timpul, urina reziduală  creşte cantitativ  şi se
poate infecta, manifestându-se  prin  micţiuni
cu puroi (piurie), ce se pune în evidenţă
prin tr-un examen calitativ al urinei
(prezenţa leucocitelor în urină) şi printr-un
examen cantitativ  (Proba Addis-Hamburger
- creşterea peste 1200-2000  pe minut,  a
leucocitelor). Pentru proba Addis-Ham -
burger  se recoltează,  pe nemâncate, un
eşantion din urina de dimineaţă, iar peste
100 minute, restul urinei, în totalitate.

Cu timpul,  din cauza deselor micţiuni,
bol navul este obosit,  palid,  are limba
uscată, prezintă perioade de diaree, alter -
nând cu perioade de constipaţie.

Diagnosticul de prostată se confirmă
printr-un tuşeu anal, ce pune în evidenţă o
formaţiune mărită ca volum, netedă la
palpare, în general nedureroasă şi cu şanţul
median estompat până la dispariţie.Un
examen radiologic, ecografic, şi, la nevoie,
RMN  (Rezonanţă magnetică  nucleară),  este
absolut necesar. Biopsia este  obli gatorie,
pentru  eliminarea  suspiciunii unei malig ni -
zări.

Tratamentul igieno-dietetic presupune un
regim alimentar echilibrat, fără alcool,
condimente, fructe acre, lactate fermentate.
Tutunul este, de asemenea, contraindicat.  Se
acordă o medicaţie antiinflamatorie, în toate
fazele bolii. Nu trebuie omisă medicaţia natu -
ristă. Se recomandă  ,, ghimpele “  (xanthium
epinosum ),  sub formă de decoct,  ( 1 gram la
o cană de ceai, două căni pe zi, cu o jumătate
de oră înainte de mese. Mai nou, a fost pus în
comerţ   produsul denumit  ,, Proppin” (care
conţine ghimpe, gălbenele, urzică moartă,
pir, urzică vie, tătăneasă, sub formă de
comprimate, 1-3 pe zi), cu acţiune antiin -
flamatorie, anticongestivă, depurificantă şi
cicatrizantă.                

Se poate apela şi la suplimente ali -
mentare, de tip Prostamol, care au o eficienţă
redusă. Precizez, cu această ocazie, că
suplimentele alimentare sunt, de fapt, pro -
duse care nu au obţinut autorizarea de a fi
comercializate,  ca medicamente,  datorită
ne respectării  termenului de verificare, dar
pot fi date bolnavilor, neavînd efecte se -
cundare.

Medicamentele specifice acţionează prin
două mecanisme: unele,  precum clorhidratul
de tamsulosin, de 0,4 mg.( Omnic-Tocas),
sunt alphablocante,  ce reduc tensiunea muş -
chilor netezi ai prostatei şi uretrei,  şi permit
urinei să treacă mai  rapid  prin uretră,
favorizând  urinarea.  Se ia un  comprimat pe
zi, indiferent de mese, dar la aceeaşi oră din
zi. 

A doua categorie de medicamente  se
adresează direct  prostatei,  întârziind mă -
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rirea de volum şi este reprezentată de
Proscar, de 5 mg. sau Avodart, de 0,5 mg.,
câte un comprimat pe zi, luate ,, a la longue”. 

Administrarea de antioxidanţi şi imuno -
presori, ca de exemplu Coenzima Q 10 ( se ia
o capsulă pe zi după masă), sau  cătină şi
spirulină ( 2-3 capsule pe zi, după mese), pot
contribui la înlăturarea efectelor de imu -
node presie. 

Dacă tratamentul medicamentos este
ineficient, singura măsură, radicală şi efi -
cientă este extirparea adenomului (adeno -
mectomie). Această indicaţie  majoră  se
justifică şi în cazul producerii repetate a re -
tenţiei acute a urinei, al suspiciunii de
malignizare sau când polakiuria sau disuria
au devenit foarte supărătoare. 

Metodele de adenomectomie sunt variate,
chirurgicale, clasice, dar şi cu ajutorul  la -
serului, sau prin îngheţarea tumorii (crio -
terapie). 

Adenomectomia este indicată şi atunci
când,cu tot tratamentul medicamentos,
corect aplicat, analiza imunologică, denumită
PSA, (care indică modificările de secreţie ale
celulelor prostatice ) semnalează o creştere
evidentă şi constantă, peste limitele normale
(0-4 u)

3. CANCERUL DE PROSTATǍ. Este o
afecţiune malignă, destul de  frecventă, a
prostatei. Statisticile arată că un om, din cinci,
este pasibil de neoplasm de prostată. De
multe ori existenţa acestuia este pusă în
evidenţă cu totul întâmplător şi reprezintă
50 %  din totalul cazurilor de cancer al
aparatului urinar. Vârsta cea mai afectată
este între 50-70 de ani. Acesta este întot -
deauna primar, (nu apare ca o metastază) şi
cel mai des apare ca un adeno - carcinom.
Perioada de latenţă este foarte mare, mer -
gând până la 20 de ani, de aici    diagnosti -
carea tardivă, care nu permite un tratament
precoce, eficient şi deci un prognostic
nefavorabil.       

Manifestările clinice sunt specifice alte -
rării prostatei: micţiuni nocturne frecvente
(polakiurie), greutate la micţiune. diureză
peste 2000 ml., prezenţa sângelui în urină
(hema-turie), micţiune cu puroi (piurie). Cu

timpul, polakiuria se instalează şi ziua,
Disuria este mult accentuată. Apar dureri
perienale, dureri în regiunea inghinală şi la
nivelul coloanei lombo sacrale, provocate şi
de apariţia metastazelor osoase. Hematuriile
apar la 10 % din cazuri (prezenţa sângelui în
primul pahar, după metoda Guyon, prezen -
tată  mai sus). Tuşeul rectal ne arată  o pros -
tată mărită în volum, cu multiple for maţiuni
nodulare, nedureroase la palpare, dispariţia
şanţului median. Ecografia şi examenul RMN
indică şi prezenţa metastazelor zonale.
Biopsia confirmă definitiv diagnosticul.

Tratamentul nu diferă de cel din ade -
nomul de prostată, la care se adaugă
citostatice,   tratamente hormonale, şi în final
tratament chirurgical total sau paleativ.

Netratat, adenocarcinomul de prostată
duce, în 2-3 ani, la complicaţii majore, ca
retenţia acută şi totală de urină, insuficienţa
renală, stop cardiorespirator.                                                                                                                              

Concluzia se impune de la sine : pre -
zentarea imediată la medic, la primul semn
de boală, dar şi preventiv, prin controale
medicale ale tuturor bărbaţilor cu vârste
peste 50 de ani. Un adenom de prostată bine
tratat, la timp, este suportat bine până la
adânci bătrâneţi.

Este necesar să amintim şi nemulţumirile
pensionarilor militari de vârsta a treia
privind nerespectarea Legii nr. 80/1995 , cu
privire la  asistenţa medicală gratuită pentru
cadrele militare active şi pensionarii militari .
Este inadmisibil ca analiza imunologică. PSA,
să se execute  gratuit, pentru militarii activi şi
cu plată, pentru pensionarii militari.    

Această analiză  ar trebui  să fie
gratuită,  pentru toţi cetăţenii ţării  şi să
fie cuprinsă în  programul  de  prevenire
a cancerului, ca prioritate naţională.          

Pentru a încheia pe un ton mai vesel, vă
relatez o întâmplare absolut autentică:
Întrebând un cadru medical responabil, din
M.Ap.N, de ce militarii activi au gratuităţi, dar
pensionarii militari nu au, mi s-a răspuns
glumeţ, cu o ironică aluzie sexuală: ,,au,
pentru că sunt activi “! 
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E
i, maiştrii militari din arma aviaţie,
fraţi cu avioanele de luptă, au grijă de
acestea ca de ochii din cap. Ele sunt

sufletul şi inima lor şi nu se pot despărţi de
acestea nici o secundă. Maistrul militar,
tehnicul de avion şi avionul sunt o singură
fiinţă, reprezintă cuplul cel mai scump şi
unit pe viaţă, dintre toate cuplurile de pe
pământ. Maistrul militar, tehnicianul de
avion, îi ţine în viaţă pe toţi piloţii. Odată cu
aterizarea piloţilor din ceruri, aterizează şi
sentimentele şi gândurile lor de recunoştinţă,
respect şi preţuire pentru cel mai bogat
tehnician din lume, care are în mâinile sale
vieţile a zeci, chiar sute de piloţi.  

Ei, maiştrii militari din arma para şu -
tiştilor pliază cu multă măiestrie şi precizie
paraşutele, după ce paraşutiştii îşi înde -
plinesc misiunea şi revin din înălţimi pe
pământul sfânt al ţării. Pentru faptul că ei
asigură astfel vieţile paraşutiştilor, aceşti
militari şi-au primit stima şi onorul din
partea tuturor.      

Ei, maiştrii militari din arma tancuri şi
infanterie şi arma artilerie, sunt adevăraţi
maiştri în asigurarea funcţionării ireproşa -
bile a tehnicii, care pentru ei este un lucru de
mare preţ şi căreia îi acordă o atenţie
deosebită. După terminarea misiunilor de
luptă în condiţii deosebit de grele, la care
tehnica a funcţionat ireproşabil, primesc
recunoştinţa tuturor, iar ei, la rândul lor, îşi
îndreaptă gândurile spre tehnica de luptă pe
care au îngrijit-o cu toată dragostea. 

Ei, maiştrii militari,  din toate armele
sunt, în fond, COMOARA unităţilor, datorită
capabilităţilor pe care le deţin şi care se
afirmă atât pe plan intern cât şi în teatrele de

operaţii la care participă Armata noastră. Ei,
maiştrii militari au reprezentat cu onoare
Armata, fiind apreciaţi de camarazii lor din
armatele S.U.A, Germaniei, Franţei, Italiei ş.a.
Următorul exemplu este deosebit de sem -
nificativ:

… Până la data când a avut loc această
discuţie, nu-l cunoşteam personal pe
maistrul militar principal (r) GHEORGHE
BALCAN. Când lucra la Marele Stat Major,
auzisem de numele lui şi toată lumea avea
cuvinte de laudă la adresa lui. De aceea am
avut impresia că este un adevărat erou al
armatei noastre. Lucra pe atunci ca in -
spector în comisia internaţională de veri -
ficare a tehnicii şi armamentului. 

La întâlnirea pe care am avut-o, mi-a
relatat o întâmplare care a avut loc în Italia.
La verificarea documentelor cu tehnica exis -
tentă într-o unitate militară, s-a constatat că
lipsesc două tancuri. Cu calmul caracteristic
unui om inteligent şi aflat în această funcţie
de inspector, în care calmul este o virtute, a
făcut investigaţiile necesare. După 2-3 zile,
comandantul unei unităţi italiene îl întreabă
ce caută. Îi raportează politicos că a căutat şi
a găsit: cele două tancuri fuseseră trimise la
reparat fără întocmirea formelor legale.
Generalul italian îl felicită cu multă căldură
pentru profesionalismul de care a dat do -
vadă, apoi îi aduce la cunoştinţă, cu mult tact,
groaznica veste că mama sa a decedat.  ,,Vă
punem la dispoziţie un avion, spune ge -
neralul şi achităm toate cheltuielile, precum
şi un ajutor bănesc pentru acest necaz”.
Maistrul militar BALCAN a ajuns la timp
acasă pentru înmormântarea mamei.

COMOARA UNITăŢILOR...
Colonel  (r) ION  GH.  TOMA

ECOURI
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La sfârşitul inspecţiei, colegii şi superiorii
l-au felicitat, iar el, deşi sufletul său era
îndoliat după pierderea celei mai scumpe
fiinţe, mama, s-a bucurat că nu este cu nimic
mai prejos decât ceilalţi membri ai comisiei
internaţionale de inspecţie tehnică, militari
din armatele cele mai moderne ale lumii. 

Fiu de ţărani din satul JIGORENI, comuna
TIBANEŞTI, Judeţul. IAŞI, maistrul militar
principal Gheorghe Balcan, a reprezentat cu
cinste ţara, armata şi pe consătenii săi în
aceste misiuni.

După puţin timp, comisia internaţională
de verificare a tehnicii şi armamentului a
făcut o inspecţie în Garnizoana Medgidia.
Inspectorul nostru a verificat cu multă
exigenţă transportoarele blindate şi după
numai două zile a constatat cu surprindere că
trei maşini nu erau operative. Cadrele din
regiment au încercat să le repare dar nu au
reuşit, motivând faptul  că nu au piese de
schimb. Maistrul militar nu s-a lăsat până nu
a rezolvat problema, pentru care a intervenit
şi la eşaloanele superioare. La alarma care s-
a dat unităţii, după terminarea misiunii
comisiei de inspecţie, regimentul şi-a
îndeplinit în cele mai bune condiţii misiunea.
În semn de recunoştinţă, comandantul regi -
mentului a telefonat preşedintelui comisiei
(un ofiţer american), care se mai afla încă în
ţară, prin care mulţumea maistrului militar
principal Balcan pentru ajutorul dat unităţii.
Desigur nici preşedintele comisiei nu a
întârziat să-l felicite pe român, spunând: ,,Se
cunoaşte că in comisie este şi un inspector
român”. 

În discuţia avută, l-am întrebat pe
maistrul militar principal Balcan, la câte
comisii internaţionale a luat parte şi mi-a dat
următorul răspuns: 

- La multe. Nu le ştiu numărul, Ceea ce ştiu
sigur este că la fiecare am făcut tot posibilul
ca, prin activitatea mea să contribui la ridi -
carea prestigiului armatei române, pe care
am reprezentat-o cu demnitate. Cea mai

mare bucurie a vieţii mele de militar, este
aceea că am lucrat tot atât de bine ca
inspectorii americani, germani, francezi sau
italieni.   

- Cum aţi reuşit să vă descurcaţi atât de
bine ?  

- Simplu. Prin muncă, prin eforturile
făcute pentru a mă pregăti cât mai bine. Este
vorba de o pregătire nu de o lună sau un an ci
de o viaţă şi mai ales de când sunt în armată.
De asta am ales să fiu militar, cu voinţa de a
învăţa toate activităţile necesare, să nu
neglijez nimic, chiar dacă pare un lucru
mărunt, să nu abandonez în faţa greutăţilor,
să fiu în permanenţă la datorie. 

- Şi când vă odihniţi ?
- La fel ca toată lumea. Numai că eu visez

mult, la lucruri frumoase. Mereu vreau să
schimb câte ceva. Dacă aş putea, aş schimba
şi pe oameni. Toţi putem fi mai buni.

- Şi cu firma pe care o aveţi, cum vă
descurcaţi ?

- Aici e aici. Am aproape o sută de oameni
care lucrează şi sunt o mulţime de probleme.
Problemele oamenilor sunt şi ale firmei. Îi
ajuti? Te ajută!…Le vorbeşti frumos, se
poartă frumos!... Dacă investeşti pentru
firmă, lucrurile merg bine, dacă nu, te ia apa !
Intri în faliment!... Firma este de pază şi
protecţie.

- Şi cât timp să investiţi ?
- Toată viaţa. La sediul firmei am făcut o

construcţie cu aproape 20 de apartamente şi
garsoniere, care nu sunt pentru familia mea.
În aceste locuinţe sunt cazaţi oamenii care
nu au locuinţă şi numai jumătate dintre
aceştia îmi plătesc o chirie simbolică, atât cât
să-mi ajungă să achit cheltuielile de între -
ţinere. La prânz le asigur muncitorilor o
masă caldă. De sfintele sărbători ale Paştelui,
le-am dat tuturor muncitorilor cadou câte un
miel şi 2 Kg. de brânză.  

- Mai aveţi să-i trimiteţi în concediu la
mare sau la munte pe cheltuiala firmei !

- De mult mă frământă această problemă.
Să fac un aşezământ, la mare sau la munte,
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nu ca să scot bani, ci să-i trimit pe oameni
gratuit în concediu. Că merită.

- Dar cu satul natal mai ţineţi legătura ? 
- Am avut posibilitatea să merg în China şi

în multe ţări din Europa şi America, dar de
satul meu nu mă pot despărţi toată viaţa.
Prin vinele mele curge sânge de ţăran, de om
cinstit. Satul este marea bucurie a vieţii mele.
Consătenii mei sunt fraţii mei. Ei îmi
luminează viaţa. Această înfrăţire cu ei am
dus-o în toată lumea. Pentru ei am muncit,
am învăţat şi m-am pregătit, să le dovedesc
permanent că sunt al lor. 

Ceea ce a realizat pentru satul său
dovedeşte adevărul cuvintelor sale. Astfel,
împreună cu diplomatul Petrică Movilă,
consătean al său, a depus eforturi deosebite
pentru a construi în sat una dintre cele mai
frumoase şi moderne şcoli din judeţ, chiar
din ţară. În faţa şcolii a fost amenajată Aleea
Personalităţilor Comunei, pe care veghează
statuile din bronz ale prof. univ. dr. Petre
Brânzei, ale unor personalităţi marcante ale
medicinii româneşti, a preotului prof. Taban
Constantin şi a prof. Vornicu Gheorghe. Cea
mai mare parte a cheltuielilor pentru rea -
lizarea acestei alei a fost susţinută de domnul
Balcan, fiul croitorului Costache Balcan, de la
care  a moştenit nu numai cinstea şi omenia,
dar şi respectul pentru muncă, oricare ar fi
aceasta. Tot din dragoste pentru satul natal şi
consătenii săi, organizează odată la 5 ani o
întâlnire a fiilor satului.

Sunt multe de spus despre acest om deo -
sebit, care a făcut cinste armatei, iar acum,
prin faptele sale, onorează calitatea de
pensionar militar, mai corect spus, cadru
militar în rezervă (retragere). Cu spiritul
său practic de adevărat manager, a reuşit,
uneori cu eforturi deosebite şi fără a se gândi
în primul rând la profitul propriu, să asigure
locuri de muncă şi cele necesare traiului
pentru aproape 100 de familii, cu mai mult
de 20 de copii,  care se pot bucura de o
copilărie liniştită alături de părinţii lor. Chiar
patronul are o grijă deosebită pentru aceşti
copii, le cumpără rechizite şcolare, orga ni -
zează pentru aceştia excursii. Munca des -
făşurată alături de angajaţii săi îi aduce multe
satisfacţii şi bucurii domnului Balcan şi fa -
miliei sale. Fără muncă nu ar putea să
trăiască. Pe oamenii cu care munceşte el îi
considera ca pe fraţii săi. Se consideră bogat
având alături 100 de fraţi. Este mulţumit
când ştie că aceşti oameni pot duce o viaţă
normală, fără grija zilei de mâine. Se simte
dator să facă şi mai mult pentru angajaţii săi,
să le asigure condiţii de viaţă şi mai bune,
considerând că are o mare responsabilitate
pentru aceşti fraţi ai săi. Bucuriile, ca şi ne -
cazurile acestor oameni sunt şi ale patronului
lor, maistrul militar principal Gheorghe
Balcan, si tot ce a realizat până acum îi în -
tăreşte convingerea că nu  trăieşte degeaba
şi că mai are încă multe de făcut în viaţă.    

v
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ANIVERSĂRI ,  ANIVERSĂRI . . .

90 DE ANI DE LA ÎNFIINŢAREA PRIMEI
STRUCTURI A ARMEI CHIMICE.

CONTRIBUŢIA A.C.Ch.M.R.R. 
LA CUNOAŞTEREA ISTORIEI ACESTEIA

General maior (r) ing. DUMITRU  PRUNACHE
Preşedinte de onoare al A.C.Ch.M.R.R

P
rin Decizia ministerială nr. 297
din 15 mai 1923, publicată în
Monitorul Oficial nr. 28/1923, a luat

fiinţă în cadrul Ministerului de Război al
României un Comitet Consultativ pentru
chestiunile teh nice privitoare la războiul
chimic, stabilindu-se că toate problemele
privind pregătirea armatei pe această
linie să fie rezolvate de către Direcţia a
XI-a Tehnică, împreună cu Marele Stat
Major (M.St.M.). Această zi a constituit
atestatul înfiinţării armei chi -
mice/armei apărare C.B.R.N. (astăzi).

În perioada 1923-1924, membrii Co -
mitetului Consultativ s-au documentat în
ţări ca Franţa, Anglia şi Polonia cu privire
la:  războiul chimic în armatele ţărilor
respec tive; organizarea de ansamblu a
trupelor speciale de gaze; organizarea
serviciului de apărare contra gazelor
(S.A.C.G.); labora toarele pentru cercetări
chimice cu instala ţiile aferente; moda -
lităţile de formare a cadrelor de specia -
litate; organizarea şi dotarea atelierelor
pentru repararea măştilor de gaze;
domeniile posibile de colaborare dintre
armata română şi armatele statelor
vizitate în chestiunile războiului chimic;
studiul şi prepararea gazelor de luptă;
locul unde sunt fabricate proiectilele
(obuzele) toxice, cu ce substanţe toxice de
luptă se încarcă şi care sunt mijloacele de
transport la ţintă pentru muniţia chimi -
că; mijloacele incendiare şi fumigene din
aceste ţări etc.

La 18 iunie 1923, toate concluziile re -
zultate în urma acestei documentări au

fost înaintate cu raport către Direcţia a
XI-a Tehnică Superioară de către
conducătorul misiunii – Lt.col. George E.
Popescu (ofiţer de artilerie, ofiţer de stat
major, brevetat în 1914; Col. – 1924; Gl.
bg. – 1935; Gl. de divizie – 1940; reîntors
în artilerie – primeşte funcţii impor -
tante). Concluziile au luat forma „pro -
punerilor” şi au fost puse în aplicare până
la sfârşitul anului 1924. 

La sfârşitul anului 1923, Comitetul
Con sultativ a fost completat cu un direc -
tor general din Ministerul Industriei
Chimice, generalul Ioan Schmidt (demi -
sionat din armata austro-ungară şi  pri -
mit în armata română), comandantul arti -
leriei de munte şi viitorul director al
S.A.C.G. (1929-1932), precum şi cu
delegatul M.St.M. Col.(Gl.) Laurenţiu
Bârzotescu, organizatorul apărării împo -
triva gazelor în primul război mondial”.

Comitetul Consultativ, după vizitele în
Polonia şi Anglia (4 august 1923) a
propus crearea în cadrul Direcţiei a XI-a
Tehnice, a unui organ special denumit
Secţia IV Gaze de Luptă, care la 18
septembrie 1923 s-a şi înfiinţat. Înfiin -
ţarea acestei secţii a marcat începutul
de facto al serviciului gazelor de luptă
în armata noastră. Secţia IV Gaze de
Luptă era compusă din trei birouri: a) in -
formaţii tehnice şi secrete (misiuni,
acţiuni propagandistice, cooperare cu
aliaţii); b) atacul cu gaze; c) apărarea
con tra gazelor. În subordinea secţiei in -
trau: Comitetul Con sultativ; Labora torul
de Cercetări (înfiinţat la 31 octombrie
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1924); Şcoala de Apărare Contra Gazelor
(înfiinţată la 20 noiembrie 1924);
Atelierul Central de măşti conta gazelor;
compania Depozit Materiale A.C.G.
(înfiinţată în februarie 1925) şi Muzeul
Armei.

Prin Decizia Ministerială pusă pe
raportul M.St.M. nr. 665/31 octombrie
1924 Secţia IV Gaze de Luptă se
transformă  în Serviciul Gazelor de
Luptă cu rol şi atribuţii sporite.

Un moment important în evoluţia
armei îl reprezintă înfiinţarea la 1
ianuarie 1925, prin Înalt Decret Regal, a
Serviciului Apărării Contra Gazelor
considerat servi ciu special şi permanent,
cu misiunea prin cipală de a coordona şi
controla toate pro blemele privind gazele
de luptă la nivelul întregii armate ro -
mâne.

Directorul S.A.C.G. în perioada 1925-
1929 a fost numit Col. George E. Popescu.
Din 1923 şi până în primăvara anului
1944, prin cipalele structuri de chimie
militară au fost dislocate în Bucureşti,
Calea Plevnei, cazarma „Sf. Gheorghe”
(Malmaison).

În perioada 1925-1934, în cadrul
armei noastre a lucrat şi Prof.dr.doc.acad.
Costin D. Neniţescu, ca  şef al laborato -
rului cercetări gaze (1931-1935) şi în
comitetul de redacţie al revistei „Antigaz”
(care apare în perioada 1927-1943). 

În anul 1931 S.A.C.G. şi-a schimbat de -
numirea în Direcţia Serviciului Chimic
Militar, iar la 7 mai 1931 s-a înfiinţat
Centrul de Instrucţie al A.C.G., care
ulterior concentrează toate structurile
armei.

Prin Legea cadrelor şi efectivelor
armatei din 15 ianuarie 1932, votată în
parlament, s-a instituit denumirea DI -
RECŢIA CHIMICĂ MILITARĂ şi s-a con -
firmat înfiinţarea Cen trului de Instrucţie
A.C.G., unde s-a format la 1 octombrie
1933 un batalion A.C.G., iar la Marile
Unităţi ale armatei s-a înfiinţat Serviciul
A.C.G. Prin aceeaşi lege se stabileşte că în
armata română se înfiinţează patru
regimente A.C.G.

În decursul timpului, deşi structurile de
apărare C.B.R.N. au cunoscut numeroase
transformări, restructurări şi dislocări,
toate au constituit momente de referinţă
în pro cesul de adaptare la progresele
tehnologice realizate în domeniul ar -
melor de distrugere în masă, nucleare,
biologice şi chimice.

În perioada următoare se pun bazele
învăţământului în domeniul gazelor de
luptă, se realizează o industrie proprie
a materialelor de protecţie contra
gazelor, atât pentru armată, cât şi pentru
populaţia civilă, instrucţiuni provizorii
şi regu la mente pentru apărarea con -
tra gazelor a armatei şi populaţiei civile şi
chiar un manual asupra întrebuinţării
armei chimice (gaze, fum şi flăcări).

În perioada 1940-1946, înaintaţii
noştri Gl.Bg. Ştefan C. Enescu – directorul
A.C.G. al armatei, Col. Virgil Oprescu –
şeful C.I.A.C.G. şi girant al directorului
A.C.G. şi Col.ing. Manoil Eugen (1944-
1946) directorul A.C.G. şi-au îndeplinit cu
credinţă misiunile avute după cum este
consemnat în „memoriile ofiţerilor”.

În ianuarie 1945, M.St.M., prin ordinul
76500/45, pe baza dispoziţiilor impuse
de Comisia Aliată de Control, desfiinţează
structurile S.A.C.G.-ului, cu excepţia la -
boratorului de cercetări şi atelierului
central de măşti.

În anul 1948 începe o nouă perioadă
în viaţa armei Apărarea Antichimică. Pe
15 septembrie 1948 este reînfiinţată
Direcţia Apărării Antichimice, care din
iulie 1951, prin ordinul ministrului
forţelor armate, îşi schimbă denumirea în
Comandamentul Trupelor Chimice –
C.T.Ch. (din 1 august 1990 Inspectoratul
General al Protecţiei Antichimice, care
este desfiinţat la 1 decembrie 1993). 

Astăzi, la a 90-a aniversare a trupelor
de apărare C.B.R.N., după parcurgerea
etapelor de restructurare, modernizare,
reformă şi integrare, alături de celelalte
structuri ale Armatei României, acestea
sunt prezente prin Baza de Instruire
pentru Apărare C.B.R.N. „Muscel”;
Centrul de Cercetări Ştiinţifice pentru
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Apărare C.B.R.N. şi Ecologie; bata li -
oanele de apărare C.B.R.N. (49 „Argeş”,
72 „Negru Vodă” şi 202 „Gl. Gh.
Teleman”) şi subunităţile de apărare
C.B.R.N. din structura trupelor de
uscat, aeriene şi maritime, precum şi
prin ofiţerii specialişti în apărarea
C.B.R.N.

În prezent, structurile C.B.R.N. se află
într-un amplu proces de transformare
structurală şi înzestrare cu echipamente
performante, care să permită o abordare
novatoare a misiunilor de specialitate, de -
venite tot mai complexe ca urmare a pro -
liferării agenţilor chimici, biologici,
radio logici, a armamentelor nucleare,
precum şi diversificării ameninţărilor şi
riscurilor C.B.R.N.

La această dată aniversară şi la 10 ani
de la înfiinţare, A.C.Ch.M.R.R. se prezintă
cu peste 160 de membri în patru filiale:
Bucureşti, Buzău, Câmpulung Argeş şi
Huşi. La a 90-a aniversare a armei ne
simţim datori să omagiem pe înaintaşii
noştri pentru moştenirea pe care ne-au
lăsat-o şi pentru că ne-au îndemnat să ne
servim Patria cu devotament, onoare şi

credinţă. A.C.Ch.M.R.R. „Costin D. Neni -
ţescu” omagiază înaintaşii prin pregă -
tirea Numărului 2, omagial al Revistei de
chimie militară, prin realizarea unei noi
insigne,  deosebită şi o diplomă de ex -
celenţă pentru fiecare membru şi invitat,
precum şi printr-un simpozion tematic
privind istoria armei noastre de-a lungul
timpului. De asemenea, vom mobiliza
membrii asociaţiei să fie prezenţi la Ziua
porţilor deschise în unităţile unde au
lucrat, pentru a menţine şi dezvolta re -
laţiile de amiciţie şi camaraderie cu
ofiţerii specialişti în apărarea C.B.R.N.
din unităţi (activitate începută din 2012,
pe promoţii de şcoală sau academie
militară).

Cu ocazia celei de a 90-a aniversări a
armei noastre, în numele Consiliului
Director al Asociaţiei, felicit cadrele ac -
tive şi pe militarii profesionişti din struc -
turile de apărare C.B.R.N., precum şi pe
membrii Asociaţiei Cadrelor  de Chimie
Militară în Rezervă şi în Retra gere şi le
doresc multă sănătate, pros peritate,
bucurii în viaţă şi îndeplinirea tuturor
dorinţelor alături de cei dragi!

v
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PRESăRAŢI PE-A LOR MORMINTE...

MOTO:
,,Nu-l uitaţi pe cel căzut în război

Lăsaţi-i din când în când un loc la masă,
Ca şi cum ar fi viu între noi,
Ca şi cum s-ar fi întors acasă,, !

Nichita Stănescu

A
nul acestea, la 13 iunie, în ţara noastră se
sărbătoreşte ZIUA EROILOR. Cultul
eroilor, ridicarea de monumente şi alte

însemne memoriale pentru evocarea unor
momente glo rioase din istoria patriei, întru
cinstirea marilor bărbaţi ai ţării şi a tuturor
eroilor neamului este o practică veche la
români, care au preluat-o, ca pe o moştenire de
mare valoare morală şi etică de la stră lu ciţii
noştri înaintaşi traco-geto-daci şi ro mani,
ridicată în decursul timpului, pe trepte su -
perioare.                                                                                                                                                                       

La început s-a practicat un ceremonial
denumit ,,Cultul martirilor“, cei căzuţi în luptă
erau elogiaţi după un ritual specific: întru slava
lor se aprindeau în vetre focuri ce rămâneau
nestinse luni şi ani în şir, iar pe locurile în care
erau înhumaţi se înălţau moviliţe de pământ,
acestea fiind socotite locuri sfinte.şi sacre,
altare ale recunoştinţei şi reculegerii.                                                  

În epoca medievală s-a născut ceea ce la
români va rămâne înscris în istorie sub de -
numirea de ,,Cultul Voievozilor“ şi ,,Cultul
Vitejilor”. În cadrul unor ceremonii special or -
ganizate la curţile domneşti, la mănăstiri, bi -
serici şi la locurile de veci ale acestora, se oficiau
slujbe de pomenire şi parastase, prin care erau
cinstiţi şi evocaţi pentru înaltele lor fapte de
arme, puse în slujba apărării hotarelor ţării şi a
Neamului Românesc, cei căzuţi eroic pe câmpul
de onoare. Dar, pentru a face toate acestea,
trebuia cunoscut trecutul, istoria acestui popor.
Din acest punct de vedere, cronicarul Nicolae
Costin (1660-1712), fiul marelui cronicar
Miron Costin, în ,,Letopiseţul ţării Moldovei de
la Ştefan sîn Vasile Vodă”, din a cărui prefaţă
extragem două puncte: ,,Uită-se toţi ostaşii cu
căpeteniile lor la istorii şi să-şi aducă aminte de
acei vestiţi oare-când hatmani şi oşteni să se
deştepte cu oare-care nevoinţă a laudelor celor
trecuţi şi cu veste a numelui nemuritoriu: că
istoria deşteaptă şi pre cei leneşi şi neştiuţi, spre
mari lucruri şi pre cei rei şi făcători de reu, cu
certări şi cu griji a numelui celui reu şi făcători
de reu îi opreşte istoria de reutăţi, iară celor
blagorodnici pinteni le dă istoria”

După încheierea Războiului de Reîntregire
Naţională (1916-1919), în urma jertfelor cutre -
murător de mari (peste 300,000 de morţi), date
de Armata Română la trecători, în Ardeal, în
Dobrogea, în şesul Munteniei şi pe frontul din
Moldova, în numele apărării Ţării şi al făuririi
României Mari, la început din iniţiative locale,
iar apoi prin implicarea oficialităţilor sta tu -
lui, s-a emis decretul nr. 4106 din 12 sep tem -
brie 1919, semnat de regele Ferdinand, prin
care s-a înfiinţat Societatea ,,Mormintele
eroi lor căzuţi în război“, devenită în 1924
persoană juridică.                                                                                                                                                                 

În scopul perfecţionării activităţii, prin
Decretul nr. 1699 din 19 mai 1927, aceasta îşi
schim bă denumirea în Societatea ,,Cultul

Colonel (r) dr.  CRISTACHE  GHEORGHE
Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Cruce metalică cu tricolor, emisă de
societatea “Cultul Eroilor” - 1927
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Eroilor”, în statutul căreia, articolele   8-12
prevedeau: ,,Comemorarea eroilor căzuţi în
război se face în fiecare an, de ziua ,,Înălţarea
Domnului” (a 40-a zi de la Înviere), care este de -
cretată Sărbătoare Naţională. Festivităţile se
vor desfăşura potrivit unui program aprobat de
Consiliul de Miniştri“. De asemenea se preve -
dea: ,,Pentru cinstirea celor căzuţi şi come -
morarea glorioaselor acte de eroism naţional, se
vor construi monumente şi plăci comemorative
în toate localităţile din Ţară”.

Societatea ,,Mormintele eroilor căzuţi în
război”, respectiv Societatea ,,Cultul Eroi lor”, au
avut ca preşedinte pe Mitropolitul Pri mat,
care în 1925 a devenit Patriarh al României,
Miron Cristea (1868-1939), iar ca membri pe
ministrul de război, cel de interne, de la culte şi
alte personalităţi.

La întemeierea Societăţii ,,Cultul Eroilor”, în
apelul către suflarea românească, se arăta
scopul urmărit: ,,Fiindcă pe lângă îngrijirea şi
înfru mu seţarea pioasă a monumentelor din
Ţară şi din străinătate, în care dorm sute de mii
dintre cei mai bravi fii ai Ţării noastre,
societatea şi-a luat înalta obligaţie de a face din
Cultul Eroilor noştri cel mai de seamă învă -
ţământ moral pentru generaţiile care ne vor
urma”.

Începând din aprilie 1920, societatea a avut
o publicaţie numită ,,Cultul Eroilor”, devenită
din 1926 ,,România eroică”. În numărul din
sep tembrie 1922, publicaţia ,,Cultul Eroilor”
con semna: ,,În toate părţile, de la Nistru până la
Tisa, se ridică memorabile, adică cruci, troiţe şi
monumente, unele pompoase, de sute de mii de
lei, altele modeste, că abia se văd de deasupra
capetelor mulţimii adunate la dezvelirea lor. Nu
e duminică sau sărbătoare să nu se dezvăluie
câte un monument, câte o cruce comemorativă,
care să eternizeze numele eroilor din acea
localitate, morţi pentru Ţară.

În august 1940, Societatea ,,Cultul Eroilor”
îşi schimbă denumirea, conform Legii nr.
424/1940, în ,,Aşezământul Naţional Regina
Maria pentru Cultul Eroilor”, care trebuia să-
şi des făşoare activitatea, după 1941, în condiţii
de cam panie. Acest aşezământ a fost desfiinţat
prin De cretul nr. 48/1948, publicat în Mo -
nitorul Oficial nr. 128 din 31 mai 1948, întregul
patrimoniu al aşezământului, ca şi obligaţiile
referitoare la păstrarea şi întreţinerea operelor
comemorative de război trecând la Ministerul
Apărării Na ţionale.

Din legea elaborată în 1940, care cuprindea
79 articole, au fost abrogate articolele  19-68,
inclusiv şi 72-79. Până în 1975, regimul mor -
min telor şi operelor comemorative a fost re -

glementat doar prin celelalte articole ale res -
pectivei legi. Astfel, problematica cinstirii me -
moriei celor care s-au jertfit de-a lungul
secolelor pentru Ţară, s-a diminuat oarecum, la
nivel naţional, continuând însă pe plan local. Cu
toate acestea, trebuie să arătăm că circa 50 %
dintre monumentele şi alte însemne memoriale
din România, au fost realizate în perioada
1950-1989.

După evenimentele din decembrie 1989,
veritabilul şi tradiţionalul cult al eroilor a fost
reluat la nivel naţional. Astfel, din iniţiativa unor
cadre militare în rezervă şi active, a luat fiinţă
,,Asociaţia Naţională Cultul Eroilor”, in -
stituţie neguvernamentală, care şi-a propus să
continue tradiţiile Societăţii ,,Cultul Eroilor”. În
1995, Parlamentul României a proclamat ,,Ziua
Eroi lor’’ Sărbătoare Naţională, iar în 2003, în
temeiul Legii 379 privind regimul monu -
mentelor şi operelor comemorative de război, a
fost în fiinţat ,,Oficiul Naţional pentru Cultul
Eroilor” de pe lângă Guvernul României, care
este organizat şi funcţionează conform Regula -
men tului aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.
635/2004, ca organ de specialitate al ad mi -
nistraţiei publice centrale. Oficiul are menirea
de a elabora şi asigura apli carea strategiei şi
politicii statului în domeniul mormintelor şi
operelor come morative de război.

Din 30 septembrie 2004, Castelul Vlad
Ţepeş din Parcul Carol (în realitate Parcul
Libertăţii) din Bucureşti, a devenit sediul
Oficiului Naţional pentru cultul Eroilor. Con -
form legii, Oficiul poate folosi pentru realizarea
proiectelor sale şi bunuri materiale primite de la
persoane fizice şi juridice, sub formă de donaţii
şi sponsorizări. Din păcate însă, în ultimii 23 de
ani, toate guvernele care s-au perindat în
România, nu au acordat atenţia cuvenită şi nu s-
au implicat în organizarea de ma nifesrări şi
construirea de noi monumente dedicate eroilor
noştri. 

Am moştenit de la înaintaşii noştri me -
moriale valoroase create în decursul timpului,
dar nu suntem capabili să le întreţinem şi nici
măcar să asigurăm paza acestora, încât unele
au ajuns într-o stare jalnică. Cinstirea memoriei
celor care şi-au jertfit viaţa pentru Neamul
Românesc, protejarea mormintelor din Ţară şi
din străinătate sunt datorii sacre ale tuturor or -
ga nismelor statului, la toate nivelurile, indi -
ferent de culoarea politică a acestora, dar şi ale
fiecărui cetăţean. Este, de asemenea, tradiţie şi
obligaţie de a respecta cimitirele şi mormintele
cetăţenilor altor ţări, căzuţi pe teritoriul ţării
noastre, indiferent dacă au fost aliaţi sau
inamici.
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L
a 11 aprilie a fiecărui an, se ani -
versează Ziua Mondială a Aviaţiei şi
Cosmonauticii, zi care marchează

primul zbor în cosmos efectuat de Iuri Ga -
garin, cosmonautul rus făcând un înconjur
complet al Pământului la bordul navei Vostok
I. Țara noastră aniversează această zi is -
torică prin simpozioane, aplicaţii aeronau -
tice şi o serie de alte manifestări prin care
arma aviaţiei este adusă în prim-plan.
Precizăm de asemenea că Muzeul Aviaţiei
din Bucureşti, instituţie de cultură şi în
acelaşi timp structură de referinţă a Forţelor
Aeriene Române, a devenit un punct de
atracţie, iar Ziua Aviaţiei este aici la ea acasă,
prin acţiunile organizate şi prin ceea ce
etalează sălile muzeale. Specialiştii în do -
meniu au reuşit, în timp, să reunească aici şi
să etaleze publicului vizitator exponate mu -
zeistice de valoare - aeronave, piese de
artilerie, rachete antiaeriene şi radare. Săli
ale Muzeului Aviaţiei poartă numele repu -
taţilor constructori români de aeronave
Aurel Vlaicu şi Henri Coandă, aici putând fi
vizionate fotografii, documente, scrisori,
motoare, machete, respectiv o colecţie unică
în lume care a aparţinut lui Henri Coandă, o

colecţie impresionantă care implică o mi -
nuţioasă cercetare. Nu sunt uitaţi nici alţi
pionieri ai aeronauticii, cum este Traian
Vuia, precum şi alţi ingineri, cadre militare
şi oameni de ştiinţă cu activitate în domeniu.
Muzeul se află situat pe strada Fabricii nr. 2-
4 Sectorul 2 Bucureşti, iar o secţie dedicată
rachetelor şi cercetărilor spaţiale se află la
Mediaş, funcţionând în casa savantului
sibian Hermann Oberth. Aici au fost ame -
najate nu mai puţin de 26 de săli, cei care le
vizitează având prilejul să cunoască acti -
vitatea astronauţilor români Dumitru
Prunariu şi Dumitru Dediu.

Multe lucruri pot fi încă redate despre
activitatea muzeală, aflată în colaborare cu
muzee cu acelaşi specific din lume, însă în
cele ce urmează, ne-am propus să ne referim
la începuturile armei aviaţie, legate de pe -
rioada interbelică. Ne-am propus mai precis
să consemnăm parcursul, în slujba patriei, al
unui comandor din perioada interbelică,
apreciat şi în multiple rânduri decorat cu
înalte distincţii, al cărui vis, împlinit, a fost
cel de a înfrunta înaltul cerului, făcând parte
din Flotila de Luptă a Armatei Române. Vom
reda aşadar parcursul comandorului Ioan
Mitulescu, cunoscut şi prin ca lităţile sale de
instructor şi an trenor al tinerilor viitori
piloţi, elevi ai Şcolii de Pilotaj din Mediaş.
Doresc să precizez  că am avut onoarea de a
avea la dispoziţie documente despre cariera
comandorului de aviaţie Ioan Mitulescu,
născut la Brăila, documente păstrate cu grijă
de către nepotul său, cunoscutul me dic,
maior Mihai Ardelean, că ruia îi mulţumesc
pentru datele oferite.

Viitorul comandor, Ioan Mitulescu, căruia
i-au fost decernate, pe parcursul vieţii
numeroase şi înalte distincţii militare,  şi-a

Să NU-I UITăM PE EROII AERULUI
Ing.  LIA  VINŢELER
Jurnalist Târgu Mureş

Comandorul Ioan Mitulescu îşi priveşte
subordonaţii felicitaţi pentru rezultate
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început cariera în meseria armelor în anul
1916, la Şcoala de Infanterie, iar anul
următor îl găseşte sublocotenent. Îndrăgind
zborul, solicită  repartizarea la Centrul de
Instrucţie al Aviaţiei. Erau anii de după
primul război mondial şi pacea era, ca
întotdeauna, mai greu de apărat decât de a
lua decizii de aliere în conflicte armate
declanşate la nivel mondial. În anul 1922 se
află la Braşov, pe lângă Şcoala de Tragere a
Artileriei şi, în acelaşi an, participă, în calitate
de inspector în aeronautică, la Şcoala Su -
perioară a Infanteriei Constanţa. În 1924,
locotenentul Ioan Mitulescu este detaşat la
Centrul de Instrucţie al Aviaţiei Bucureşti,
Şcoala de pilotaj, avându-şi împlinită dorinţa
de a face parte din Flotila de Luptă a Armatei
Române, în calitate de pilot, instructor,
antrenor. Devine căpitan în iulie 1927, şi este
detaşat la Iaşi, apoi la Şcoala de Tir şi Bom -
bardament. A funcţionat şi pe lângă
Ministerul de Externe, fiind distins de Regele
Ferdinand I cu Ordinul ,,Coroana României,
în grad de cavaler“, iar aceasta, cum amin -
team mai sus, nu este singura distincţie care
i-a fost decernată. Au urmat ani în care şi-a
continuat cariera, deseori obligat să stea
departe de familie, suferind şi un accident de
aviaţie, dar din fericire nu unul fatal, şi-a re -
cu perat sănătatea şi s-a remarcat în con ti -
nuare, de numele său fiind legate multe nume
de piloţi pregătiţi de el la Şcoala de pilotaj
Mediaş şi în alte locuri din ţară. Menţionăm

aici că, în fotografia alăturată, ofiţerul
superior Ioan Mitulescu (stânga), asistă la
felicitarea ostaşilor care s-au distins în
aplicaţii militare.

În calitate de căpitan, aduce servicii
Armatei fiindu-i decernată, în anul 1932, şi
„Crucea de Aur” a Ordinului Virtutea Ae -
ronautică, iar în 1940 este numit membru al
Ordinului „Steaua României” în grad de
cavaler, cu însemnele militare de pace.
Ordinul „Coroana României” cu spade în
grad de comandor, cu panglica „Virtute mili -
tară” îi este atribuit în anul 1942. De ase -
menea, la 9 mai 1939, la celebrarea cente -
narul Regelui Carol I, comandorul Ioan
Mitulescu s-a aflat printre ofiţerii cărora
Ministerul Regal al Afacerilor Străine le-a
înmânat, prin decret, medalia centenarului. 

Un destin împlinit aşadar, Ioan Mitulescu a
servit patria, la datorie în aviaţie, un domeniu
din cele mai dificile, iar multiplele distincţii au
survenit prodigioasei sale activităţi militare,
cadru activ în Flotila de Luptă, unul dintre cei
mai apreciaţi instructori şi antrenori în
pilotaj. 

Cum aminteam la începutul relatării
noastre despre cariera comandorului Ioan
Mitulescu, dintre rudele sale trăieşte, astăzi, la
Târgu-Mureş, maior Mihai Ardelean, medic,
membru al ASTREI şi al Asociaţiei Naţionale
Cultul Eroilor „Gen. Ștefan Guşe” Mureş, autor
şi co-autor al numeroase volume care îmbină
ştiinţele medicale cu relaţiile interumane.

v
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AEROSTAR S.A. BACăU - 60 ANI

S
unt profund impresionat de preocuparea
conducerii Grupului Industrial Aeronautic
Bacău - AEROSTAR , în mod deosebit a D-lui

Preşedinte & Director General Grigore FILIP
pentru organizarea aniversării a 60 de ani de
dez voltare continuă şi realizări de programe
majore pentru industria română de aviaţie şi
apărare, la care au participat salariaţii societăţii,
personalităţi ale administraţiei locale, repre -
zentanţi ai partenerilor din ţară şi străinătate,
clienţi şi colaboratori, specialişti din fosta
conducere a întreprinderii, iar pentru contribuţii
deosebite aduse la dezvoltarea S.C. Aerostar S.A. şi
pentru sprijinul acordat societăţii ca repre -
zentant al statului şi fost salariat, a fost invitat şi
subsemnatul. 

Festivitatea aniversară s-a desfăşurat la sediul
societăţii după un program complex, începând cu
ziua de 17 aprilie a.c., în dimineaţa căreia a avut
loc primirea invitaţilor şi vizitarea facilităţilor
S.C. Aerostar S.A., un Simpozion „60 de ani de
industrie pentru aviaţie şi apărare la Bacău” şi
o Recepţie festivă, urmând ca în celelalte zile să fie
organizate „Ziua porţilor deschise în AEROSTAR”
Şi Cupa aniversară la fotbal „AEROSTAR 60”.

Cu această ocazie a fost editată publicaţia
,,S.C. Aerostar S.A. PANORAMIC AERO STAR” şi
monografia „TREPTELE  DEVENIRII  –  60 de ani
de industrie pentru aviaţie şi apărare la
AEROSTAR S.A. Bacău”.

Vizitând capacităţile de producţie, am con -
statat cu deosebită bucurie nu numai o menţinere
în stare perfectă a acestora, pentru asigurarea
realizării obiectului de activitate ci şi investiţii şi
noi tehnologii achiziţionate prin programe
europene, necesare procesului de conversie în
curs de desfăşurare. Dacă doriţi să vedeţi o far -
macie industrială, vă rog să vizitaţi S.C. Aerostar
S.A. Bacău.

Din expunerile prezentate la Simpozion a
rezultat evoluţia istoriei societăţii, au fost trans -
mise mesaje de la parteneri, clienţi şi cola bo ra -
tori, potenţa brendului „AEROSTAR  AZI”, mar -
carea unor contribuţii prin acordarea de Diplome
şi Premii, ocazie cu care a fost oferită ” Diploma de
Merit ” şi subsemnatului. 

Din principalele probleme prezentate în
expunerile la Simpozion, privind istoria S.C.
AEROSTAR S.A. a rezultat că Grupul Industrial
Aeronautic AEROSTAR S.A. – Bacău, pres -
tigioasă întreprindere de construcţii aeronautice

a industriei aeronautice române, este conti nua -
toarea tradiţiilor realizărilor pionierilor aviaţiei
române Traian Vuia, Aurel Vlaicu, Henri Coandă,
înfiinţării aviaţiei militare care în acest an îm -
plineşte 100 ani, a rezultatelor deosebite ale
industriei de aviaţie româneşti in perioada inter -
belică – recunoscută pe plan mondial precum  şi
a industriei aeronautice reînfiinţată după anul
1968, îşi are istoria începută pe data de 17
aprilie 1953, când  conducerea ţării de la acea
vreme, prin Hotărârea Consiliului de Miniştri al
Re publicii Populare Române, nr.1165, a apro -
bat înfiinţarea, în apropierea Bacăului – comuna
Vasile Roaită, ca obiectiv industrial, „ Uzina de
Reparaţii Avioane ” (U.R.A.) – Intreprindere
Eco nomică de gradul I, în subordinea Ministe -
rului Forţelor Armate, ca urmare a intrării în
înzestrarea aviaţiei militare a Armatei Române, în
anul 1951, a primelor avioane cu reacţie :  Iak 17-
UTI şi Iak - 23, urmate în 1952 de primele avioane
MiG – 15 şi necesităţii reviziilor şi reparaţiilor
noilor tipuri de aeronave - avioanele cu reacţie.

Scopul înfiinţării a fost asigurarea reparării
avioanelor turboreactoare din dotarea aviaţiei
militare şi a motoarelor acestora, producerea
aparatelor de bord, fabricarea pieselor de schimb,
a sculelor, bunurilor şi instalaţiilor speciale des -
tinate ramurii aviatice, precum şi pentru asigu -
rarea capacităţii de apărare a ţării şi continuării
tradiţiei aviaţiei româneşti.

Societatea a fost înfiinţată ca o bază militară
de mentenanţă pentru repararea avioanelor cu
reacţie şi clasice din dotarea aviaţiei militare, ul -
terior a primit misiuni suplimentare şi a început
să fie diversificat domeniul de activitate prin
fabricarea de piese de schimb, echipamente,
motoare de aviaţie şi diverse tipuri de avioane.

În cei 60 de ani de activitate a asigurat dis -
ponibilitatea şi capacitatea tehnică a tuturor avi -
oa nelor de luptă din dotare, asigurând repararea a
peste 26 de tipuri de avioane începând cu avi -
oanele IaK-17, 23; MiG-15(4 tipuri); MiG-17,19;
MiG-21 (10 tipuri); IL-28 (3 tipuri); H-5; L-29; L-
39; IaK-52; An-2 ș.a.

S-a realizat documentaţia de punere în
producţie a licenţei de fabricaţie a elicopterelor
SA-316 Alouette şi SA-330 Puma, achiziţionate
din Franţa, care urmau să fie realizate la IAR-
Ghimbav, noi linii de fabricaţie pentru echi -
pamente hidraulice, pentru avioane, utilitare,
uşoare şi ultrauşoare.

General maior (r) av. ing. VASILE  DOMNU
Vicepreşedinte A.N.C.M.R.R.
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Societatea a realizat fabricaţia şi a efectuat
zbo rurile de încercare a prototipului primului
avion de luptă cu reacţie bimotor românesc al
cărui program de serie s-a realizat la Fabrica de
Avioane-Craiova, în cooperare cu R.S.F. Iu -
goslavia. 

Un alt program foarte important a fost cel de
organizare a liniei de fabricaţie de serie mare
pen tru avionul de şcoală şi antrenament IaK-52,
un avion proiectat în Rusia, realizând 1.900 de
avioane care au fost livrate la export şi pentru do -
tarea aviaţiei române, programul pentru fa -
bricaţia în domeniul echipamentelor electrice de
bord, aeronave şi nave marine şi programul
pentru fabricaţia motoarelor şi reductoarelor de
avion. În domeniul armamentului terestru pro -
grame de  fabricare de aruncătoare cu multiple
proiectile reactive nedirijate, sol-sol, (tip APRA) şi
modernizarea acestora, precum şi realizarea de
programe pentru produse civile.  

Nu doar şase decenii de excelenţă prin pro -
fesionalism recomandă S.C. Aerostar S.A. Bacău, ci
modul în care această societate a ştiut să înveţe
lecţiile istoriei, punându-şi în valoare experienţa
pentru o dezvoltare strategică într-o economie
de piaţă internaţională extrem de dinamică.

Este demn de remarcat capacitatea mana -
gerială şi organizatorică a stafului Grupului In -
dustial Aeronautic care a reuşit, în special după
1990, nu numai să-şi menţină obiectul de ac -
tivitate ci să-l dezvolte, să-l modernizeze sub
aspectul conceptelor şi dotării tehnologice şi a cu -
noştinţelor de care era nevoie în astfel de procese.
Societatea are o recunoaştere internaţională,
participând cu succes la realizarea programului
de modernizare a avioanelor MiG-21 – LanceR şi
MiG 29 – SnipeR, în colaborare cu firme din Israel.

A ieşit puternic la export cu servicii de men -
tenanţă, acoperind o gamă foarte mare şi un areal
geografic larg din Orientul Îndepărtat, sudul
Africii, nordul Africii, acolo unde sunt avioane
MiG-21, în Europa acolo unde sunt avioane L-39.

A obţinut autorizarea ca centru de men -
tenanţă pentru avioanele civile de transport
pasageri Boeing-737 toate seriile şi pentru Airbus
A-320, s-a efectuat pregătirea personalului şi
tehnologică, investiţiile necesare şi au început să
afluiască la uzină avioane pentru diferite re -
paraţii, în hangarul construit cu fonduri euro -
pene, în colaborare cu diverse firme externe, cu
unele ca societăţi mixte.

Strategia de dezvoltare a AEROSTAR pentru
perioada viitoare este de conservare şi dezvoltare
a obiectului principal de activitate, de „expansiune
selectivă”, ceea ce înseamnă că prioritare vor fi
acele grupe de produse cu profitabilitate bună şi
risc relativ redus, respectiv „piese, aerostructuri şi
subansamble de aviaţie”, „mentenanţă avioane
civile”, „hidraulică de aviaţie” şi ,,sisteme defen -
sive terestre” fără a se neglija celelalte grupe de
pro duse şi servicii care vor fi men ţinute şi ajutate
să-şi îmbună tă ţească profitabilitatea. 

AEROSTAR va continua ca o puternică bază
industrială pentru aviaţie şi apărare.

Aduc un omagiu întregului per -
sonal al întreprinderii şi con ducerii
AEROSTAR care în diferite forme de
organizare, a reuşit de-a lungul
timpului să evolueze de la un nivel de
„Atelier Central de Avia ţie” la
nivelul de „Grup Industrial Aero -
nautic”, una din firmele im portante
ale industriei româneşti, înainte şi
după anul 1990, care de la o acti -
vitate de reparaţii avioane, a tre cut
pe baza demarării unor pro grame de
anvergură, în cadrul unor cooperări
internaţionale cu firme de primă
mărime din do meniul aviaţiei şi
tehnicii militare, la fabricarea unei
game  deo sebite, în serii mari de
aeronave clasice, avioane cu reacţie
şi mo dernizarea celor din exploatare,
tehnică specială pentru întreg
sistemul nostru de apărare pre cum

şi produse cu destinaţie industrială şi de consum. 
Aceasta  a făcut ca numele AEROSTAR să fie

tot mai des auzit în cercurile specialiştilor în do -
meniu şi produsele acesteia să fie prezentate la
mai multe expoziţii internaţionale de profil.

Apreciez în mod deosebit efortul, pri -
ceperea, capacitatea organizatorică, ma na -
gementul stafului uzinei şi performanţele
obţinute, pentru care eu îi FELICIT.

Monografia Întreprinderii de Construcţii Aeronautice
“AEROSTAR” S.A. BACĂU
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LA CENTENARUL UNUI OŞTEAN,
Maiorul (r) IOAN FLOCA 

Colonel (r)  VICTOR  NEGHINĂ

M
aiorul (r) Ioan Floca, membru al Aso ciaţiei
Naţionale al Veteranilor de Război, Filiala
Sibiu „Gl. Traian Moşoiu“, a împlinit pe

26.02.2013, frumoasa vârstă centenară, fiind în
prezent cel mai vârstnic veteran de război al
filialei Sibiu, 100 de ani trăiţi în muncă şi mo -
destie.

A luat parte la luptele purtate de armata ro -
mână în Campania de Est pentru eliberarea
teritoriilor răpite din trupul României.

A trăit ororile războiului aflat în linia I, în
bătaia glonţului inamic timp de peste 30 de luni de
la 22.06.1941 până la sfârşitul anului 1944.

L-am vizitat cu ocazia zilei sale de naştere la
domiciliul său de pe Calea Dumbrăvii nr. 53 din
Sibiu, bucurându-ne împreună de performanţa
vieţii sale, când a împlinit frumoasa vârstă de 100
de ani şi a trecut pragul în cel de-al 101 an de
viaţă.

Era înconjurat de soţie, nepoată, ginere şi de
prieteni, iar aceştia îi pregătiseră nelipsitul tort
decorat cu semnul  ,,La mulţi ani 100 de ani!

Cu acest prilej sărbătoresc distinsul veteran de
război ne-a depănat şi firul poveştii vieţii sale.

A văzut lumina zilei 26.02.1913, în satul Aciliu,
judeţul Sibiu, din părinţi oieri, bine înstăriţi, con -
sideraţi oameni de seamă în comunitatea măr -
ginenilor. Mama sa, Maria şi tatăl său Vasile, l-au
crescut cu dragoste de ţară şi neam, de glia stră -
bună şi cu credinţă în Dumnezeu.

După absolvirea şcolii primare în localitatea
natală a urmat cursurile Liceului Gheorghe Lazăr
din Sibiu remarcându-se printre elevii eminenţi.

După terminarea cursurilor liceale a absolvit
Academia de Înalte Studii Economice din Bu cu -
reşti cu rezultate excelente.

A urmat apoi cursurile Şcolii Militare de Ofiţeri
de Rezervă în specialitatea cavalerie, la Sibiu,
obţinând gradul de sublocotenent în rezervă.

La câteva luni de la declanşarea celui de Al
Doilea Război Mondial a fost mobilizat în armata
română şi încadrat în Regimentul 60 Călăraşi, la
grupul 1 cercetare. La 22 iunie 1941 s-a aflat în
primul eşalon al trupelor române care au trecut
Prutul pentru eliberarea teritoriului românesc la
est de acest râu, ajungând până aproape de cotul
Donului. În aceste lupte s-a remarcat prin fapte de
arme, fiind citat de mai multe ori pe ordine de zi
ale unităţii şi marii unităţi, a fost decorat şi avan -
sat la gradul de căpitan.

Spre sfârşitul anului 1943 a fost încadrat
comandantul ambulanţei nr. 1 a diviziei din care

făcea parte, unde a rămas până aproape de sfâr -
şitul campaniei antihitleriste de pe frontal din
vest.

După aproape 3 ani, 4 luni şi opt zile de front,
unde a îndurat cu stoicism  vicisitudinile răz -
boiului a fost trecut în rezervă.

Întors acasă după război, a lucrat până la
pensionare la Direcţia Silvică Sibiu, în funcţia de
inginer.

După revoluţia din decembrie 1989, când s-a
reînfiinţat Asociaţia Naţională al Veteranilor de
Război, Filiala Sibiu ,,Gl. Traian Moşoiu“, a fost
printre primii care s-au înscris în asociaţie.

A fost avansat la gradul de maior, iar în anul
2005 i s-a înmânat Crucea comemorativă – 50
de ani de la încheierea celui de-al doilea Război
mondial 1944-1945. 

În ziua de 26.02.2013 când a împlinit
frumoasa vârstă de 100 de ani, Maiorul (r) Ioan
Floca s-a bucurat din plin de mai multe gesturi
prin care i s-au recunoscut meritele şi vârsta.

Astfel, primăria Sibiu, prin doamnele Fricoş -
man şi Deac i-a oferit o Diplomă de excelenţă
însoţită de binemeritatele urări ale primarului
Sibiului.

La rândul său preotul paroh Răduleţ Teodor în
numele enoriaşilor bisericii de pe str. Gheorghe
Dima, i-a înmânat o Diplomă de excelenţă,
felicitându-l şi urându-i La mulţi ani!

Surpriza cea mare şi momentul trăit la cea mai
înaltă intensitate i-a fost oferită de către Asociaţia
Naţională Cultul Eroilor Regina Maria – Filiala
Sibiu, care prin preşedintele acesteia col. (r)
Avram Bojan, i-a înmânat o Diplomă de onoare
în al cărui conţinut îi apreciază meritele de
război, aportul adus la eforturile, sacrificiile şi
jertfele armatei române pentru readucerea la
trupul ţării a teritoriilor răpite.
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Î
ntre scriitorii grupaţi în Societatea Scriitorilor
Militari, generalul de brigadă (r) Grigore Buciu
se distinge ca un autor polivalent, de certă

valoare: eseist, prozator, jurnalist de excepţie şi,
iată, poet. Versurile sale au o profundă în căr -
cătură sufletească şi filozofică, punând în pagină.,
cu sensibilitate, teme fundamentale despre iu -
birea de viaţă, despre demnitate şi tradiţii, ,,Gri -
gore Buciu face să renască - după cum remarcă
tranşant criticul Radu Voinescu, în postfaţa
volumului de versuri ,,Dincolo de tăcere”, apărut
în anul 2007 - un filon care aproape intrase în
uitare în lirica noastră. Felul său de a  scrie poezie
este profund bărbătesc, cu asprimi şi elanuri virile,
dar impregnat de o caldă şi mişcătoare tandreţe‘’.

Poetul frecventează cu regularitate întâlnirile
lunare ale Cenaclului Scriitorilor Militari, unde se
remarcă prin intervenţii ce oscilează între so -
brietate şi ironii amicale, într-o atmosferă exi -
gentă de atelier literar pe care, la rândul lui a în -
fruntat-o cu emoţie de fiecare dată când a citit

lucrările sale.
Ar mai fi de remarcat faptul că unele poeme

tră dează pasiunea sa pentru pictură, într-un
echilibru cald al culorilor. 

Dăm glas în continuare câtorva dintre poeziile
cuprinse în volumul ,,Dincolo de tăcere”.  

SOL DAŢI ANONIMI

Undeva sub geana de pădure,
Cad soldaţii în genunchi şi mor
Apoi vin ploaia şi ninsoarea 
Şi-nchid tranşeul peste trupul lor.

De când moartea a fost înfiinţată 
Sunt trimişi întruna la război
Şi ucid, de frică, câte o speranţă,
Apoi uită să mai vină înapoi.

Urmele venirii aproape s-au şters
Şi-a rămas din ele o gură de vânt
Ce suflă plângând într-o goarnă
Ruginită aspru de-atâta pământ.

Şi pe-acasă cine să-i suspine
În fum de tămâie şi haine cernite

Când şi Dumezeu îi tace de mult.
Fără de nume pe cruce scobite.    

LUPUL SINGURATIC

Împarte gerul în două jumătăţi
Lupul singuratic, cenuşiu
Cu ochii aţintiţi în ochiul lunii
Şi uită să mai urle a pustiu.

Îl împietreşte căpruiul îngheţat
Prin care trece iar un rătăcit
Prea ideal să poată fi mâncat
Şi prea înalt să poată fi slujit.

Ochii sclipesc ca apa în adânc
Iar gândul fuge pe zarea glazurată
În care n-o să poată să ajungă, 
Chiar dacă haita n-o visează niciodată 

PAGINA L IR ICĂ

General de brigadă (r) GRIGORE BUCIU,
ESEIST, PROZATOR, JURNALIST ŞI POET
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E singur în zăpadă, cenuşiu,
Precum un punct pe foaia nefinită
Prin el se scurge Dumnezeu în sus
Şi spre Apus durerea răstignită. 

OCHII TǍI

Ochii tăi, iubito,
Sunt de-un verde palid oliv
Ce tremură-n vântul livezii
Din mistica insulă Creta, 
În ei se văd pânze albind
Ce.mping corăbii spre zare
Şi păsări albastre 
Ce în aer măsoară 
Iubirile neîmplinite,
În ochii tăi, 
Ce marea cuprind, 
Mă-nec precum delfinii 
În visul unui copil
Iar tu cernită, între stânci, 
Aştepţi să mi se-ntoarcă 
Sufletul acasă.

PRIVEGHERE

Lipit de întuneric
Te-am privit dormind 
Până când fereastra 
S-a adâncit, trecând dincolo de lună
Şi am numărat în gând 
Cuvintele nerostite
Ca pe nişte mătănii ale umilinţei
Până s-au transformat 
În lumină.
Întoarce-te din somn
Şi vino lângă mine
În dimineaţa iubirii 
Căci ninge afară 
Cum n-a mai  nins
Şi poate ne ghemuim în grăunte, 

Să aşteptăm împreună  
Primăvara.  

GLONŢUL CE NE UNEŞTE

Iubito, pe noi ne uneşte 
Glonţul ce sfârâie 
Şi ne ucide deodată.
Priveşte prin geana purpurie 
Ce deschide zidul tăcut
Al iubirilor nevorbite
Şi vei vedea cum
Destinul scapă
Ghemul din mână
Şi timpul se-ntunecă 
Şi ne cuprinde interiorul
Ca o ceaţă-mpietrită 

PARADOX

Niciodată nu este
Numai iubire nevăzătoare 
Şi nicicând nu este numai ură oarbă
În fructul pe care-l purtăm 
În mână, 
Pulpa mustoasă a uneia 
Ascunde înăuntru sâmburele celeilalte
Şi când piere topită de aceeaşi iarnă,
O altă speranţă plesneşte-n lumină.
Sfinţii înţelepţi înghit
Fructul întreg, 
Nepăsători la diferenţă
Şi tocmai de aceea 
Am uitat 
Să mai fim oameni.  

Pagină realizată de
Colonel (r) LIVIU VIŞAN

Preşedintele Societăţii
Scriitorilor Militari

v
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SEMNAL

CǍRŢI…

ÎNŢELEPŢII OŞTIRII

Î
n cei peste 56 de ani de gazetărie,
Colonelul (r) Ion Gh. Toma, autorul
cărţii de faţă, a scris despre viaţa şi

activitatea a sute şi sute de oameni. Dintre
aceştia, mulţi i-au rămas la suflet, dovadă şi
această carte, în care autorul aduce în prim
plan oameni  care s-au remarcat prin pre -
gătire şi activitate rodnică, fapt care i-a plasat
între cei mai buni.

Cele două capitole ale lucrării, intitulate
,,Cu tinereţea sufletului”,  respectiv ,,Înţelepţii
oştirii” cuprind 29 eseuri, în fiecare dintre
acestea autorul prezentând câte unul dintre
oamenii pe care i-a remarcat în decursul
timpului şi a căror activitate a avut ocazia să
o cunoască îndeaproape. Sunt oameni care
au pus tot sufletul în munca pe care o făceau,

care nu s-au plâns niciodată de greutăţile
întâmpinate şi care prin pregătire; hotărâre,
tenacitate şi voinţă, au reuşit să spargă unele
tipare învechite şi să demonstreze că întot -
deauna se poate mai mult şi mai bine.

Apropierea şi dragostea faţă de oameni,
de camarazii cu adevărat remarcabili pe care
i-a cunoscut în calitatea sa de gazetar se
confirmă şi în prezent, când este  cadru
militar în retragere, printr-o intensă muncă
publicistică. Multe dintre eseurile cuprinse
în această carte au fost publicate în revista
,,Rezerva Oştirii Române”, al cărei neobosit
colaborator este de mulţi ani.

Cartea a fost publicată la Editura Detectiv
Bucureşti.     

A TREIA ZI DUPǍ SCRIP TURI

R
omanul cu acest titlu, scris de
Colonelul (r) Lucreţiu Epure are ca
reper temporal perioada de după

1989, iar ca loc al acţiunii un sat din Câmpia
Dunării - Bogdana - satul în care a văzut
lumina zilei autorul.

Având ca punct de plecare mitul biblic al
învierii lui Lazăr, al cărui prototip este
reprezentat în carte de Petre Adamescu -
înviat de Ǎl de Sus şi trimis să conducă pe
calea cea dreaptă pe păcătoşii satului, într-un
timp scurt de numai trei zile.                                                                                                                                                                            

,,A treia zi după scripturi”  simbolizează
pe  de  o  parte  înmormântarea  lui Petre
Salată-Lazăr,  iar pe de altă parte, ziua în care
satul se trezeşte curăţat de păcate, de
personaje şi de locuri malefice.

În cele 38 de capitole ale cărţii, autorul
surprinde în primul rând două aspecte
esenţiale ale vieţii rurale: dragostea şi fa -
milia. dar şi aspecte predominante de
imoralitate, care întinează tot ceea ce ar
trebui să reprezinte satul românesc.

Personajul principal al romanului este
reprezentat de colectivitatea umană a satului,
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cu bunele şi relele sale, colectivitate angre nată
în toate activităţile satului, dar care nu uită
tradiţiile şi obiceiurile a căror respectare le
mai îndulceşte puţin viaţa pe care şi-a pus
amprenta perioada nebuloasă de după 1989,
în care mulţi dintre ţăranii satului nu şi-au
găsit încă drumul şi rostul vieţii.

Prefaţa şi postfaţa cărţii sunt semnate de
Nina Ceranu, respectiv prof. Nicolae Dina,
care au cuvinte de laudă şi îmbărbătare
pentru autor. 

Aprecieri deosebite şi felicitări şi din
partea Colegiului de Redacţie al revistei
noastre.   

CU PRIETENI, 
DESPRE PRIE  TENIE

C
artea Cenaclu cu titlul de mai sus, care
poartă semnătura reputatului scriitor
ieşean Ion N. Oprea este o pledoarie

pentru prie tenia adevărată, despre care,
aşa cum afirmă în postfaţa acesteia doamna
ing. Martha Ieşeanu  ,,nu are preţ, dar ea valo -
rează mai mult decât toate marile opere ale
lumii luate la un loc”.

Studiile, eseurile, articolele, însemnările,
versurile etc  din cuprinsul lucrării de 500
pagini, semnate de  autori având profesii
diferite (profesori, ingineri, doctori, militari
economişti, jurnalişti, scriitori, preoţi etc),
dau noţiunilor de ,,prieten“ şi ,,prietenie“
interpretările cele mai diferite, care însă la o
analiză mai atentă, se poate constata că toate
converg către ideea că acestea au un rol de
seamă în viaţa fiecărui om. Participanţii la
dezbaterea pe această temă au subliniat că

prietenia se relevă ca fiind una dintre valorile
de mare preţ ale umanităţii, care face ca
oamenii să devină mai apţi în ,,maratonul
vieţii”

O contribuţie de seamă la redactarea şi
editarea acestei cărţi au adus-o doamna
profesoară Ana Dumitrescu şi domnul
Constantin Huşanu.

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura
PIM -Iaşi.
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MUNŢII BISTRIŢEI - TO PO -
NIMIE ŞI MUNŢII BIS TRI ŢEI
- STUDIU DE MORFO GEO -
GRA FIE

C
ele două volume sunt semnate de
prof.dr. Dumitru  Tudose, cunoscut în
mediul militar prin foştii elevi ai

Liceului Militar ,,Ştefan cel Mare”  din
Câmpulung Moldovenesc, unde a funcţionat
ca profesor la începutul fiinţării acestuia în
această localitate. În cele aproape 900 de
pagini ale celor două volume, Munţii Bistriţei,
situaţi în partea Central-Nordică a Carpaţilor
Orien tali, sunt înfăţişaţi în toată splendoarea
lor, dar mai ales prin ceea ce aceştia
reprezintă din punct de vedere geografic,
material, cultural, turistic, istoric şi social.
Este un areal care oferă multe posibilităţi
pentru locuitorii din zonă, pentru turişti, dar
şi pentru cei care se străduiesc să-l cunoască
sub diferitele sale aspecte. 

Primul volum menţionat mai sus, res -
pectiv ,,Munţii Bistriţei - toponimie”, cu -
prinde 3164 repere (toponime), cu expli -
caţiile de rigoare, la fiecare menţio nându-se
provenienţa, etimologia şi locul unde este
situat. 

În cel de al doilea volum, intitulat ,,Munţii
Bistriţei - Studiu de morfogeografie”, autorul
a pus un accent deosebit pe limitele şi
diviziunile acestor munţi şi nu în ultimul
rând pe relieful întregii zone. Autorul
prezintă cu lux de amănunte morfolgeografia
fiecărei entităţi cuprinse sub denumirea ge -
nerică de Munţii Bistriţei

Fiecare dintre cele două volume, repre -
zentând un adevărat tratat în domeniu,
cuprinde câte un rezumat în limbile română
şi engleză, un mare număr de hărţi foarte
sugestive, precum şi o bogată bibliografie
(câteva sute de titluri).

Cele două volume au fost editate la
Editura PIM - Iaşi.

Autorul a donat aceste volume tuturor
marilor biblioteci din România.        

Mulţumim Domnule Profesor !
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GENERALUL TRAIAN MO ŞOIU,
1865-1932 UN AR HAN GHEL ŞI
EROU AL APǍ RǍ RII MARII
UNIRI (1918-1919) 
CETǍŢEAN DE ONOARE AL
NǍSǍUDULUI (4 MARTIE 1924)

C
artea cu titlul de mai sus, apărută sub
egida Asociaţiei Culturale ,,Mareşalii Ro -
mâniei” - Cluj Napoca, la Editura MEGA,

colecţia ,,RESTITUIRI NECESARE”, purtând
semnătura Colonelului (r) prof.dr.VASILE
ŞT. TUTULA, un împătimit istoric militar,
este al treilea volum al acestuia, închinat
memoriei şi faptelor celui care a fost
generalul Traian Moşoiu.

Lucrarea prezintă în primul rând o fişă
biografică a generalului Traian Moşoiu,
precum şi cele mai importante evenimente
din viaţa acestuia: copilăria, adolescenţa
apoi afirmarea sa ca ofiţer, participarea la
Războiul de Întregire a Neamului şi Pă -
mântului Românesc şi pentru apărarea Marii
Uniri de la 1918. Totodată este înfăţişată
activitatea generalului Traian Moşoiu după
pensionare, când se implică în activitatea

politică, administrativă, culturală precum şi
în cea de studiere a pregătirii ţării pentru
apărare. Densitatea informaţiilor din
lucrările sale ajută pe cei care le studiază să
înţeleagă politica militară, economică şi
culturală de la sfârşitul secolului 19 şi
începutul secolului 20, perioadă în care a
trăit generalul Moşoiu,, căruia năsăudenii i-
au acordat titlul de ,,Cetăţean de Onoare”,
pentru activitatea sa prodigioasă pusă în
slujba ţării. 

Menţionăm că la întregirea conţinutului
acestei cărţi au adus o reală contribuţie
studiile semnate de Dorel V. Bârlădeanu,
primarul oraşului Zărneşti, pr.dr.Ion Manea,
dr.Emil Stoian, col.(r) prof. univ. dr. Ioan
Vlad, col.(r) dr. Constantin Mosincat,
col.(r) ing.drd. Dan Nicolae Poinar

Lucrarea înglobează în conţinutul său şi
un număr însemnat de documente ale
vremii, unele de o importanţă deosebită.              

UN DOMNITOR O EPOCǍ 
CUZA VODǍ ÎN CONŞTIINŢA
ROMÂNILOR

L
ucrarea cu titlul de mai sus semnată de
istoricul militar Colonel (r) dr. Cristache
Gheorghe a apărut graţie Dinasty Books

Proeditură şi Tipografie SRL Bucureşti, cu
ocazia comemorării a 140 de ani  - 15 mai a.c
- de la moartea lui Alexandru Ioan Cuza, cel
care a rămas în conştiinţa românilor drept
Domnul Unirii şi al Reformelor. 

Vrând a remarca impactul pe care faptele
Domnului Unirii le-a avut în cele mai diverse
medii, această lucrare (278 p) reuneşte
pagini literare şi istorice care prin conţi -
nutul lor dau glas aprecierilor şi profundei
recunoştinţe de care s-a bucurat Alexandru
Ioan Cuza şi marile sale înfăptuiri. 

Cele două capitole ale lucrării, respectiv:
Pagini literare despre Alexandru Ioan
Cuza şi Domnia lui Alexandru Ioan Cuza
văzută de contemporani şi urmaşi, aduc în
prim plan pagini evocatoare cu o mare
încărcătură emoţională, de care cu greu te
mai poţi despărţi atunci când le citeşti. Din
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acestea iradiază lumina celei mai prolifice
epoci din istoria României.

Doamna dr. Dorina N. Rusu, secretar
Ştiinţific al Secţiei de Ştiinţe Istorice şi
Arheologie a Academiei Române, în Prefaţa
pe care o semnează, după ce face aprecieri
elogioase asupra conţinutului lucrării şi
autorului acesteia, încheie cu îndemnul:
<<Mereu să avem în minte şi în suflet cu -
vintele rostite la moartea lui CuzaVodă de
principalul său sfetnic Mihail Kogălniceanu :
,,cât va avea ţara aceasta o istorie, cea mai
frumoasă pagină ce va avea va fi aceea a
lui Alexandru Ioan I ,,>>            

….ŞI REVISTE

BACǍUL EROIC
Anul II, Nr.5 

R
evista de cultură, educaţie patriotică şi
de cinstire a eroilor, organ al Filialei
Judeţene Bacău  a  Asociaţiei Naţionale

,,Cultul Eroilor“,  însumează  în  numărul de
faţă 29 materiale diversificate, dar care se

înscriu în profilul revistei şi anume: Ce am
sărbătorit la 1 Decembrie ?; 25 Octombrie-
Ziua Armatei Române;  Omagiu făuritorilor
Marii Uniri; Armata Română în Apărarea
Marii Uniri; Eroi băcăuani căzuţi în
Decembrie 1989 (Col,(r) Paul Valerian
Timofte);  Eroul martir Sabin Fănică Agache;
Consecvenţă; Eroul sublocotenent Ionel
Miron; De Ziua Naţională (Sing. Corneliu
Cristea) Învăţătorul erou Savin Cazacu (Prof.
Vilică Munteanu); Întoarcerea în timp cu 70
de ani Veteranul de război Colonel (r) prof.
Constantin Zavati din Bacău; O animatoare a
cercului ,,Cultul Eroilor‘, Profesoara
Antoaneta Lutingher; Cartea de aur a
Comunei Dămieneşti (Col.(r) George D.
Gheorghiu);; Locuitorii satului Băhnăşeni,
Comuna Pârjol, cinstesc memoria eroilor
(Col.(r) Mihai Purcaru; Generalul Radu
Rosetti (Gl.(r) dr. Vasile Apostol); Prinţul
Constantin (Bâzu) Cantacuzino, un as al
forţelor aeriene române; zburătorii
României Mari (Prof. univ. dr. Valeriu
Avram); Oameni de omenie în Colinele
Tutovei (Col.(r) Nicolae Irimia); Omagiu
adus jertfei pentru libertate, suveranitate şi
integritate a României (Răzvan Şendrea);
Comăneşti, comemorarea eroilor din
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Cartierul Zăvoi (Ed. Daniela Manolache, Mr.
Marcel Bălan); Un nou monument al eroilor
în satul Stăneşti, Comuna Măgireşti (Col.(r)
Năstase Ghirău); ,,Detaşamentul Păuliş-
1944” - Pagini de istorie şi glorie ale Armatei
Române (Gl.bg.(r) Niculae Thoma); Omag -
ierea Zilei Vânătorilor de Munte la Târgu
Ocna (Col.(r) Gheorghe Ionescu); Monument
ridicat în cinstea eroului martir sublocote -
nent Emil Rebreanu (Dănuţ Voicu); Cercul
,,Cultul Eroilor”, Şcoala ,,Mihai Drăgan” (Prof.
Didi Alistar); “- Eroii din satul Somuşca
(Prod. dr. Anton Coşa); De Ziua Unirii la
statuia ecvestră a binecredinciosului Voie -
vod Ştefan cel Mare şi Sfânt- Şcoala Al.Ioan
Cuza” (Prof. Iulia Istrate); Sărbătorit la
împlinirea a 100 de ani (Ion Moraru);

În revistă sunt prezentate ,,Noi altare de
jertfă şi eroism ridicate în localităţile
băcăuane‘’, precum şi aprecierile ministrului
apărării naţionale la adresa revistei.   

STINDARD
Nr. 1 / martie 2013 

P
ublicaţie de informare, opinie şi cultură
a Filialei Judeţene Arad a A.N.C.M.R.R.,
revista ,,STINDARD” îşi propune să

,,publice articole, evocări, portrete, legate de
activitatea cadrelor militare în rezervă şi în
retragere, dar şi a celor aflate în activitate. De
asemenea, avem o mare deschidere pu blicis -
tică, spre reportaje, însemnări, note, recenzii
culturale şi literare, informaţii şi fotografii
inedite, care să formeze o tribună de cultură,
de educaţie patriotică şi de cin stire a nea -
mului”. Acesta este un crez pe care îl găsim
materializat chiar în numărul 1 al acestei
reviste.        

Rubrica ,,Cuvinte de început” este con -
sacrată vieţii şi activităţii filialei, precum şi
structurilor cu care aceasta colaborează. 

O interesantă rubrică este şi cea denu -
mită ,,Oameni cu care ne mândrim”, care
aduce în prim plan în actualul număr pe
domnul general (r) prof. univ. dr Mihai
Iliescu, preşedntele A.N.C.M.R.R. şi pe
domnul general de brigadă (r) Vasile-Ionel
Heredea, preşedintele Filialei Judeţene Arad. 

Acest prim număr publică şi numeroase
evocări istorice şi prezintă câteva dintre
moumentele din Judeţul Arad.

Cititorul este îndemnat să se aplece şi
asupra liricii militare, prin versurile unui
număr însemnat de poeţi militari şi nu
numai. 

Interesante sunt şi recenziile, co men -
tariile critice şi evocările literare, care aduc în
prim plan pe Emil Şimăndan, Horea Gana,
Gavrilă Man Cavnicaru, Ioan Valeriau Tulea,
Ion Stăncioiu, Vasile Heredea, Ioan Alexan -
dru, binecunoscuţi publicului cititor arădean.

*

Colegiul de redacţie al revistei ,,Rezerva
Oştirii Române” urează bun venit în rândul
publicaţiilor A.N.C.M.R.R. revistei ,,STIN -
DARD” şi felicită pe toţi cei care trudesc la
scrierea şi publicarea acesteia.   

General de brigadă (r) dr. 
Gheorghe Creţu

Colonel (r) ing. Mircea Alexe
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S
ecolul al XVII-lea este un secol al cla -
sicismului românesc, iar Miron Costin,
prin excelenţă, un ilustru reprezentant al

acestuia. Cărturar de o vastă cultură, el scrie
sub influenţa scriitorilor antici, dar nu-i
copiază. El cultivă scrisul în limba maternă,
deşi cunoştea foarte bine limba latină, pe care
însă n-o foloseşte, precum majoritatea
umaniştilor europeni. Opera sa este
străbătută de ideea morală, în viaţa
de stat şi în societate, în relaţiile între
oameni şi între naţiuni. Crea ţia sa
istorică ni-l dezvăluie în zestrat cu un
excepţional spirit de observaţie
directă. El are, totodată, un
remarcabil simţ de reconstituire a
realităţilor vii, după documente şi
relatări orale. El nu inventează fapte,
ci restituie adevăruri.

Despre Miron Costin, marele
nostru istoric N. Iorga a făcut
observaţii atât de ample, de con -
sistente, încât în anii noştri nu se mai
poate înţelege opera ilustrului
cărturar fără contribuţia analizei lui.
De altfel, profesorul simţea o
deosebită plăcere să citească stu -
denţilor săi pagini din cronicile lui
Grigore Ureche, Miron Costin sau Ion Neculce.
Şi citea cu atâta căldură, cu atâta artă, încât
ascultându-l, nu puteai să nu simţi prospeţimea
şi să nu te încânte frumuseţea graiului
cronicarilor, să nu recunoşti marele lor talent
literar. Ce pro fesor de istorie sau filologie mai
catadicseşte să facă aşa ceva în zilele noastre?    

Miron Costin se năştea la începutul lunii mai
1633. la Iaşi, într-o familie de boieri. Tatăl
cronicarului, Ioan (Iancu) Costin, era mare

postelnic în 1627, când îl aflăm trimis cu o solie
în Polonia, iar în 1633, era hatman. Împreună
cu alţi boieri, a sprijinit oştile poloneze care se
opuneau invaziei armatei otomane comandate
de Abaza paşa. În 1634, Ioan Costin cu familia
sa, temându-se de represaliile otomanilor şi ale
noului domn Vasile Lupu (1634 - 1653), s-a
refugiat în Polonia. Acolo el îşi va da copii la

învăţătură, îngrijindu-se de edu caţia
şi for marea lor. Miron Costin a
studiat în colegiile din Bar, Cameniţa
şi Lvov, unde şi-a format o solidă
cultură umanistă, a acu mulat o
bogată informaţie istorică, pe care o
va folosi în scrierile sale de mai trziu. 

Spre sfârşitul domniei lui Vasile
Lupu, prin anii 1652-1653, Miron
Costin împreună cu fraţii săi s-a
întors în ţară. Domnul l-a trimis cu o
solie în Polonia, prilej de a stabili noi
contacte cu dregătorii curţii regale,
legături şi relaţii pe care le vroia
folositoare ţării sale. În faţa ame -
ninţării otomane. Miron Costin
credea că Moldova se putea bizui pe
sprijinul polonez. Misiuni diplo -
matice la Curtea Polonă a avut
cărturarul şi în timpul domniilor lui

Gheor ghe Ştefan (1653-1659) şi Istratie Dabija
(1661-1665). A stabilit legături cu Jan Sobieski,
la a cărui urcare pe tron (1674) a fost prezent.
A purtat, de asemenea, cores pondenţă cu
Sobieski, precum şi cu alţi înalţi demnitari
polonezi.

Orientarea filopolonă a cărturarului ro mân
Miron Costin izvora dintr-un cald sen timent
patriotic, de datorie faţă de ţara sa, a cărei
securitate şi neatârnare căuta să le consolideze

F ILE  DE  ISTORIE

MIRON COSTIN ŞI EPOCA SA
Colonel  (r)  dr.  CRISTACHE  GHEORGHE

Membru titular al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România

Miron Costin
1633-1691
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prin alianţe externe favorabile. Astfel, el nu
aprobă fuga domnitorului Ştefan Petriceicu în
Polonia, în  1673, atât timp cât nu era justificată
de un pericol real ,, Aşa cu şoaptele, nu cu sfat -
scrie cărturarul - au făcut şi Petriceicu Vodă, de
au lepădat, fără de nici o nevoie, domnia ţării şi
s-au dus în Ţara Leşească, den care faptă să
strânge Ţara Moldovei astăzi”. 

Până în acel an 1673, Miron Costin trecuse
prin mai multe mari dregătorii, se însurase cu
Ileana Movilă, nepoata lui Simion Movilă şi
adunase o considerabilă avere. care îi
consolidase poziţia printre marii boieri. În
1676 a primit titlul cel mai înalt, de mare
logofăt. A participat în 1683, alături de
Gheorghe Duca (1681-1683), la
asediul Vienei. De cealaltă parte a
câmpului de bătălie se aflau oştile
comandate de Jan So bieski, cu
care ştim că avea strân se legături.
Victoria lui Sobieski asupra oto -
manilor i-a dat lui Miron Costin,
după o perioadă de ,,cumplite
vremi“, o mare încredere în
posibilitatea de eliberare a ţării
sale de sub dominaţia străină.

În 1685, Constantin Cante mir
a urcat pe tronul Moldovei. Noul
domn, promovând o politică
orientată spre relaţii bune cu
Poarta, considera fa milia
Costinilor - pentru legă turile lor cu
polonii - periculoasă pentru
domnie. A început o încordată
rivalitate între Cantemiri şi
Costini. Aceştia au fost acuzaţi de
complot. Velicico, fratele lui Miron Costin, a fost
ucis în decembrie 1691. Câteva zile mai târziu,
a fost ridicat şi Miron Costin de la moşia sa din
Bărboşi (lângă Roman). Pe drumul Iaşilor a
căzut şi capul său. Aşa s-a stins mintea cea mai
luminată din Moldova acelei vremi. Nicolae
Iorga avea să remarce că, în momentul morţii,
marele cărturar îşi mântuise sufletul cu opera
pe care o lăsa neamului său.

Miron Costin a fost mai puţin relevat, de cei
ce s-au aplecat asupra vieţi şi operei sale, în
ipostaza de ostaş. O ipostază în care el s-a aflat

nu pentru puţină vreme, fiindcă, iubin du-şi
ţara cu ardoare, a stat cu sabia în mână, de
strajă, la toate zările şi numai când armele i-au
dat răgaz, s-a apucat de ,,scrisori“ (cronici).

Educaţia militară a primit-o în familie, de la
tatăl său, Ioan Costin. Cariera ostăşească şi-a
început-o în anul 1651, când a luptat, nu
departe de Cameniţa, contra tătarilor şi
cazacilor. Vasile Lupu l-a utilizat şi ca diplomat,
în conflictul său cu Matei Basarab (1632-
1654). Şi Gheorghe Ştefan (1653-1658),
urmaşul ctitorului de la Trei Ierarhi, s-a bizuit
pe el, în 1653, în luptele de la Sirca şi Po pricani,
din aproperea Iaşilor. Ulterior, împreună cu
oştile ardelene ale lui Gheorghe Ra coczi II

(1658-1660), a par ticipat la lupta
de la Şoplea îm potriva sei me nilor,
lefegii răs culaţi din Muntenia. 

În 1658, august-octombrie,
din ordinul voievodului Gheor -
ghe Ghica (1658-1659) şi al
marelui vizir Mehmed Köprülü,
Miron Costin a mers în Tran sil -
vania, trecând prin Ţara Bârsei,
pe la Alba Iulia, Oradea, Ineu,
lăsându-ne un valoros itinerar
militar, cu interesante apre cieri.
În timpul efemerei dom nii a lui
Ştefăniţă Lupu-Papură Vodă
(1659-1661), Miron Costin a
ajuns pârcălab de Hotin (1659),
comandant de oşti cu atribuţii de
apărare a cetăţii. Câţiva ani mai
târziu, împreună cu Istrate
Dabija (1661-1665), a mers la
Uivar (1663), parcurgând Ţara

Românească până la Turnu Severin. Atunci,
scria el în ,,De neamul moldo venilor”, a văzut
podul peste Dunăre ,,de piatră, cu turnuri de
piatră, carele se pomeneşte până astăzi …căruia
cu ochii noştri am privit pragurile prin apa
limpede a Dunării’’. 

Alexandru Iliaş l-a numit vornic al Ţării de
Jos (1667-1671), dregătorie în care întrau şi
atribuţii ostăşeşti. În anul 1672 Costin a mers
în cetatea Cameniţa şi, la întrebarea vizirului
dacă se bucură că Imperiul Otoman se întinde
şi se lăţeşte, el i-a răspuns făţiş: ,,da, să se

Foaia de titlu 
a Letopiseţului 
Ţării Moldovei
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întindă şi să se lăţească oricât, dar nu ne place
să se facă acest lucru peste ţara noastă”. Poziţia
lui hotărâtă i-a determinat pe turci să nu
ierneze atunci în Moldova. 

Aceeaşi grijă faţă de menţinerea inde pen -
denţei ţării a vădit-o şi în 1683 când, întors cu
Gheorghe Duca de la Viena, unde par ticipase
formal la asediul întreprins de otomani, a găsit
Moldova co tropită de oştile polone venite să
sprijine candidatura la tron a lui Ştefan
Petriceicu (1683-1684). Cu acest prilej, când
Vodă Gheorghe Duca cu o seamă de boieri voia
să fugă pentru a scăpa de pri mejdie, Miron
Costin i-a spus răspicat dom -
nitorului: ,,să nu dăm locul, că
pământul acesta este fră mân tat
cu sân gele moşilor şi stră  moşilor
noştri”. Căzut prizo nier, Costin a
fost dus la Dasow, în castelul de
vâ nă toare al regelui Jan
Sobieski, care l-a ţinut în mare
cinste, aşa cum merita un
asemenea viteaz. În amintirea
acestor relaţii, Costin i-a de dicat
acestuia lucrarea ,,Poe ma
polonă“, întocmită în 1684 - de
fapt o istorie în versuri a fap -
telor de eroism ale româ nilor, pe
care, prin inter mediul polon,
croni carul voia să le facă
cunoscute Europei.

Totodată, puţini ştiu că prin
ideile lui umanist-progresiste,
Miron Costin şi-a înscris numele
şi în rândul personalităţilor juridice româneşti
din veacul al XVII-lea. După strălucite studii
clasice umaniste, Miron Costin se întoarce în
ţară unde, parcurgând, datorită calităţilor sale
intelec tuale, treptele ierarhiei demni tă ţilor
feudale, ajunge şeful cancelariei Mol dovei, în
lipsa domnului îndeplinind o seamă de funcţii
judecătoreşti, care   i-au oferit pril ejul să
cunoască şi în practică legislaţia din vremea sa 

În exercitarea demnităţilor pe linie de stat,
Miron Costin a militat pentru răspân direa
ştiinţelor în rândul maselor, căci zicea el:
,,ştiinţa dar şi sufleteşte ieste de folos omu lui şi
trupeşte de treabă şi de mare folos“. Apă rător

fervent al ştiinţei şi omeniei în serviciile sale,
ajunge la evaluarea corectă a mobilurilor ilicite
caracteristice diferitelor acţiuni omeneşti,
formulând sintagma ce dăinuie şi în anii noştri
în vorbirea populară: ,,ce nu lucrează în lume
avuţia”, ,,Banii răs colesc în lume împărăţiile şi
mari cetăţi surpă”. sau  ,,Nu sânt vremile sub
cârma omului, ci bietul om sub vremi”.
maximă pe care A.D. Xenopol (1841-1920), a
pus-o în fruntea Istoriei Românilor – cea dintâi
operă de mari dimensiuni cu privire la istoria
poporului nostru.

Adept al determinismului în explicarea
instituţiilor juridice existente, el
consideră că ,,acestea, ca şi
societatea, se află în continuă
transformare“, că ,,nu-i nimica
să stea în veci….toate-s
nestătătoare“, având îndemnul
lor evolutiv: ,,o creştere, un
apogeu şi un declin“. Dacă la
acestea adău găm ideile lui
despre stat şi drept, avem
imaginea unei ope re ce ocupă
un loc distinct şi de prestigiu în
cultura juri dică româ nească din
veacul al XVII-lea şi care merită
să fie cu nos cută în ceea ce are
defi nitoriu.

Consecvent principiilor sale
umanist-progresiste, el com -
bate tirania domnilor în exer -
ciţiul puterii de stat .
,,Blândeţea tebuie să fie o

însuşire de bază a oricărui domn, dacă vrea
să fie iubit de supuşi“, căci zicea el ,,unde este
frică, nu încape dragoste“. Deşi apărător al
regimului feudal nobiliar, datorită condiţiei sale
ştiinţifice, Miron Costin a avut capacitatea
prevederii des trămării acelei orânduiri politice.
Sfârşitul său tragic, survenit în 1691, la numai
58 de ani când, bănuit de complot împotriva
dom nului Constantin Cantemir a fost executat,
este expresia a însăşi crizei orânduirii feudale,
în cadrul căreia Miron Costin a tras brazdă
adâncă ştiinţei dreptului şi a dat ,,frumosul
exemplu de sacrificiu pierzându-şi viaţa pentru
binele omenirii”.

Începutul Letopiseţului 
lui Miron Costin
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Diplomat, ostaş, om de acţiune politică,
Miron Costin a găsit timpul necesar să scrie o
operă de mare valoare. Cu o bogată cultură, cu
o experienţă de viaţă multiplă, cunoscând bine
pământul românesc, cu prilejul expe diţiilor
militare la care  participase sau în timpul
soliilor sale, când se aflase în Tran silvania
(1659-1660), Ţara Românească (1683), Miron
Costin a fost în măsură să lege viu şi organic
faptele, să interpreteze com plex evenimentele
istorice. 

Grigore Ureche (1590-1647) emisese idei
în legătură cu originea poporului şi a limbii
române, cu unitatea românilor, fără însă a le
dezvolta, idei denaturate apoi de interpretatorii
operei sale. Miron Costin, luând cunoştinţă de
asemenea neadevăruri şi ,,ocări” se revoltă, ca
un luminat ce era şi se hotărăşte să alcătuiască
un letopiseţ integral al 

Moldovei, în care să expună pe larg şi pe
înţelesul tuturor ,,Începutul” ţărilor şi al po -
porului român. Nu a avut însă răgazul necesar
şi de aceea s-a străduit mai întâi să reia
povestirea istoriei de acolo de unde o lăsase
Ureche.- domnia lui Aron Vodă (1591, 1592 -
1595) - cu gândul că va scrie şi ,,letopiseţ întreg
de va avea zile”. Letopiseţul Ţării Moldovei, de
la Aron Vodă încoace, după cum consemnează
însuşi cărturarul pe pagina de titlu, a fost ,, scris

de Miron Costin, Vornicul den Ţara de Gios în
oraş în Iaşi” în anul 1675.

Miron Costin a purces să scrie însufleţit de
gândul de a lumina pentru contemporani
istoria îndepărtată a poporului şi a nu lăsa să
intre în umbră pentru urmaşi vremurile noi,
binecunoscute de el. Dragostea de patrie l-a
animat mereu în acţiunile sale. Scrierea
istoriei, după Miron Costin trebuie făcută fără
părtinire şi fără gând ascuns. ,,La acest fel de
scrisoare - mărturiseşte el - gând slobod şi fără
valuri (tulburări) trebuieşte“. Sau, după cum
nota în altă parte a operei sale: ,,Nemica nu
strică credinţa aşe celora ce scriu
letopiseţele, ca făţărâia, când veghe voia
unuia şi coboară lucrul cu hulă altuia”.
Totodată, istoria pentru el nu însemna numai
consemnarea faptelor trecute, ci şi tragerea
unor învăţăminte din desfăşurarea eveni -
mentelor, din zugrăvirea unor drame sociale
sau omeneşti,  care puteau fi evitate. ,,Leto -
piseţele  - spune el - nu sunt numai să le citească
omul, să ştie ce au făcut în vremi trecute, ci mai
mult, să fie de învăţătură, ce este bine şi ce
este rău şi de ce-i rău să se ferească“.
Cărturarul nu este indiferent nici la viaţa şi
suferinţele maselor de cetăţeni şi notează la loc
potrivit: ,,Blestemul săracilor nu cade pe copaci”.
El consideră că cei mari trebuie ,,să aibă grijă

Plachetă emisă în 1888 cu ocazia inaugurării la Iaşi a Statuii lui Miron Costin
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dc cei mici”/ Are o concepţie de înţelegere şi
ocrotire a mulţimilor, mai ales că existenţa şi
puterea lor nu sunt de neglijat în stat. ,,Adu-ţi
aminte - repetă el stăpânului ţării - că la multe
gloate de oameni eşti stăpân”.

Miron Costin s-a ridicat peste scăderile
omeneşti din epoca sa şi a judecat obiectiv pe
eroii operei sale, acţiunile lor, evenimentele
istorice. Cu o formaţie de umanist, având
sensul realist-istoric al vieţii şi civilizaţiei
umane, a aşezat în prim plan omul şi uma -
nitatea.

Miron Costin s-a călăuzit în opera sa după
principiul că istoricul dă seamă, în faţa istoriei,
de afirmaţiile sale. ,,Eu voi da seamă de ale mele,
câte scriu”. Sub pana sa, faptele oamenilor
relevă caracterele. În acest sens, cronica sa nu
este numai o înşiruire de eve nimente istorice,
ci şi o galerie de portrete, bine creionate,
văzute de la o anumită înălţime morală, care-i
domină opera. Scrierea sa face, totodată,
dovada talentului literar deosebit al autorului.
De la un capăt la altul, opera sa are o
construcţie şi un stil caracteristice. Este de
remarcat că nu se simte o diferenţă între
modul de a nara evenimentele după izvoare
scrise sau spusele bătrânilor şi între modul de a
prezenta faptele văzute de el însuşi. Există o
autentică unitate de stil şi artă literară, încât un
tablou cu accentele şi desfăşurarea dinamică a
imaginilor, ca în opera lui Miron Costin, nu
există în vreo altă literatură europeană.
Lecturile bogate, cunoaşterea cărţilor populare
şi a folclorului, asimilarea graiului popular,
conferă operei sale trăi nicie şi viabilitate.

Cărturarul n-a apucat să ducă letopiseţul
mai departe de anul 1661. copia ultimă a
manuscrisului a fost lăsată cu unele locuri albe
(pentru sume de bani, cantităţi de materiale,
precizarea unor ani), în intenţia unei reveniri
cu completări şi, probabil, continuări. Ceea ce a
rămas este însă de o valoare deosebită. În
letopiseţul său a aşezat magistral istoria în
pagini literare.

Miron Costin nu este deci autorul unei
simple cronici a Moldovei. Opera sa de istoric şi
cărturar, viziunea sa asupra istoriei ro mâneşti

este întregită prin poemul filozofic  ,,Viaţa
lumii”, prin alte lucrări publicate în limba
polonă (Cronica Ţărilor Moldovei şi
Munteniei, Istoria în versuri în limba
polonă despre Ţările Moldovei şi Mun teniei)
menite să facă cunoscută istoria ţării şi dincolo
de hotarele ei, precum şi prin lucrarea de
sinteză ,,De neamul mol dovenilor, din ce ţară
au ieşit strămoşii lor”, în care reuşeşte să
prezinte inceputurile îndepărtate ale poporului
român, simbioza daco-romană, precum şi
caracterul unitar al evoluţiei ţărilor române, a
limbii, obiceiurilor şi tradiţiilor. 

,,De neamul moldovenilor” este o scriere în
care patriotismul autorului vibrează în pagini
impresionante în istoria culturii româneşti.
Sentimentul patriotic din care a izvorât scrie -
rea este mărturisit în Pre doslovie (intro -
ducere): ,,Să încep osteneala aceasta, după
atâtea vremuri, de la des călecatul ţărilor cel
dintâi, cu câteva sute de ani, peste mie, trecute,
să sparie gândul. A lăsa iară şi nescris, cu mare
ocară înfundat, neamul acestea de o samă de
scriitori, este inimii durere. Biruit-au gândul să
mă apuc de această trudă, să scot lumii la
vedere feliul neamului, din ce izvor şi
seminţie sunt locuitorii ţării noastre,
Moldovei şi Ţării Româneşti şi românii din
ţările ungureşti, că tot un neam sânt şi odată
descălăcaţi“

Miron Costin a adus înnoire fundamentală
în literatura şi am putea spune, în cultura
noastră veche. Cultivat şi talentat, stimulat de
un fierbinte patriotism, el a pătruns cu succes
din sfera istoriei în cea a literturii, el este plin
de calităţi epice şi a slujit ca izvor de inspiraţie
multor autori de povestiri istorice, începând cu
Dimitrie Cantemir, scriitorii Şcolii Ardelene,
Mihil Sadoveanu ş.a. 

La 380 de ani de la naşterea lui Miron
Costin, opera sa îşi păstrează neştirbită
valoarea, frumuseţea şi puterea exemplară a
dăruirii cu care a fost creată ,,cât să nu uite
lucrurile şi cursul ţării”.   
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Securitatea naţională-obiectiv 
major al statului 

O
rice stat este profund preocupat de pre -
zervarea şi promovarea intereselor sale
fundamentale, care pot face obiectul nu

doar a unor agresiuni militare, ci şi altor tipuri
de agresiuni şi de ameninţări de natură extrem
de diversă (politică, economică, diplomatică,
culturală, informaţională, psihologică, biolo -
gică). În faţa multora dintre acestea, orice ar -
mată sau alianţă politico-militară este nepu -
tincioasă. Să ne amintim de atentatele tero -
riste, din 11 septembrie 2001 din SUA, de cel
din martie 2004 din Spania, sau de cel din iulie
2005 din Londra, ori de atentatul din 2012 din
Bulgaria (Burgas) ca o dovadă a posibilităţii
manifestării unor agresiuni asimetrice împo -
triva oricărui stat. 

Pe de altă parte, securitatea naţională
poate face obiectul unor ameninţări necon -
venţionale sau hibride. De aceea, în ultimii
ani s-a impus concepţia potrivit căreia se cer
apărate interesele fundamentale ale statelor,
prin metode adecvate şi flexibile genului de risc
şi ameninţare manifeste.

Totuşi, securitatea cuiva, persoană, grup
uman, comunitate umană, stat sau uniune de
state nu este sinonimă cu absenţa oricărui
pericol real sau imaginar, ci cu existenţa unui
ansamblu coerent de metode, tehnici şi
procedee de control şi gestionare a riscurilor şi
ameninţărilor de orice natură. Orice persoană
poate să-şi desfăşoare viaţa şi activitatea
nestingherită dacă şi numai dacă sunt create şi
menţinute o serie de condiţii prielnice aces -
tora. Astfel de condiţii sunt reprezentate în
principal de: sentimentul celui în cauză că nu
există pericole reale sau imaginare care i-ar

produce daune fizice, materiale sau psihice;
existenţa unui sistem de control din partea
individului, a grupului uman şi/sau a statului
asupra posibilelor pericole ce ar atenta la
integritatea fizică, psihică etc. a oricărei per -
soane; climatul psihosocial optim prezent în
grupul uman, în special, şi în societate, în
general; climat de încredere între statele lumii
bazat pe colaborare, cooperare şi conlucrare
în toate domeniile de activitate; norme şi reguli
de comportare, de convieţuire etc. unanim
recunoscute şi respectate de către toţi oamenii,
atât ca indivizi, cât şi ca membrii ai diferitelor
grupuri şi comunităţi umane, ai unor state şi
uniuni de state.

Prin urmare, se poate afirma că securitatea
este o stare reprezentată de sistemul condi -
ţiilor favorabile, interne şi internaţionale,
ecologice, sociale, economice, militare, diplo -
matice, politice, informaţionale şi culturale în
care fiinţează şi activează orice comunitate
umană. 

„Securitatea naţională reprezintă
condiţia fundamentală a existenţei naţiunii
şi statului român care are ca domeniu de
referinţă valorile, interesele şi necesităţile
naţionale. Securitatea naţională este un
drept imprescriptibil care derivă din suve -
ranitatea deplină a poporului, se funda -
mentează pe ordinea constituţională şi se
înfăptuieşte în contextul securităţii regio -
nale, euro-atlantice şi globale”i.

Prin urmare, securitatea naţională este
atributul fiecărui stat independent şi su -
veran. Aceasta se referă la faptul că fiecare
stat naţional are obligaţia de a asigura
toate condiţiile ca cetăţenii săi să se simtă
în siguranţă, la adăpost de orice risc, pericol
sau ameninţare atât timp cât se comportă şi

Colonel (r) dr.  PETRE  DUŢU
Director al Centrului de Studii Strategice de Securitate şi Apărare 

din Universitatea Naţională de Apărare ,,Carol I”

AMENINŢăRILE HIBRIDE 
ŞI SECURITATEA NAŢIONALă

PROBLEME DE  INTERES
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acţionează potrivit normelor şi regulilor
stabilite de societate.

Practic, securitatea naţională îşi propune
ca obiective garantarea drepturilor şi
libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor,
apărarea statului naţional, suveran şi
independent, unitar şi indivizibil, consoli -
darea ordinii de drept şi a instituţiilor
democratice, asigurarea unui nivelul de trai
decent populaţiei, protejarea şi promo -
varea intereselor naţionale în lume. Aceste
obiective se realizează prin mijloace politice,
juridice, diplomatice, economice, sociale,
militare, de relaţii publice, de informaţii şi prin
cooperare cu statele si organizaţiile politice,
economice şi de securitate din spaţiul zonal,
regional şi internaţional. Fiecare stat naţional
îşi particularizează aceste obiective şi acţio -
nează consecvent, sistematic şi permanent
pentru îndeplinirea lor.

Pentru România strategia de securitate
naţională răspunde nevoii şi obligaţiei de
protecţie legitimă împotriva  riscurilor şi ame -
ninţărilor ce pun în pericol drepturile şi liber -
tăţile fundamentale ale omului, precum şi bazele
existenţei statului român şi vizează, cu prio -
ritate, domeniile şi activităţile consacrate stării
de legalitate, siguranţei cetăţeanului, securităţii
publice şi apărării naţionale.

Securitatea naţională se întemeiază pe
acceptarea şi aplicarea normelor internaţio -
nale, de soluţionarea prin negociere a proble -
melor litigioase, respectarea drepturilor omului
şi promovarea relaţiilor de buna vecinătate cu
toate statele din zonă, pe implicarea activă în
gestionarea crizelor de orice fel, din zonă,
regiune şi lume. 

În concluzie, se poate spune că securitatea
naţională este o stare în care viaţa şi
activitatea cetăţenilor unei ţări se derulează
în absenţa ameninţării de orice fel. Pe de altă
parte, securitatea naţională se construieşte de
către fiecare stat ţinând seama de sursele in -
terne de care acesta dispune efectiv şi de spri -
jinul extern pe care poate conta. Tot aici, se
cuvine menţionat faptul că securitatea naţi o -
nală este rezultanta activităţii instituţiilor sta -
tului cu competenţe în domeniu, a sectorului
privat, al societăţii civile, prin organizaţiile sale
cu vocaţie securitară şi al populaţiei. 

Mutaţiile produse în peisajul politico-militar

al lumii după 1990 au antrenat după ele ne -
cesitatea redefinirii conceptelor „mediu de
securitate, securitate naţională, securitate
internaţională şi strategie de securitate”,
precum şi a direcţiilor de acţiune şi a politicilor
de apărare.

Toate acestea au ţinut seama de ur mă -
toarele aspecte: interesul naţional; domeniile şi
principiile fundamentale ale strategiilor de
securitate; direcţiile de acţiune şi politicile de
apărare. Esenţial este faptul că în definirea lor
s-au avut în vedere atât aspecte globale (noul
context strategic, situaţia regională şi a statului
respectiv), cât şi de natură internă (drepturile
omului, securitate umană, protecţia mino -
rităţilor, statul de drept şi valorile democraţiei).
Se cuvine subliniat că s-a renunţat, în definirea
conceptelor menţionate, la logica apartenenţei
la un bloc politico-militar sau altul şi la limitarea
intereselor statului doar la cele avute în vedere
în perioada Războiului Rece (protejarea şi
promovarea atributelor tradiţionale ale unui
stat, instituţii, forţă militară, teritoriu). Desigur,
nu au fost uitate aceste atribute tradiţionale ale
statului, ci au fost redefinite în noile condiţii
interne şi internaţionale şi completate cu altele
cerute de noul context geostrategic.

În acelaşi timp, se acceptă progresiv ideea
relativizării principiului de suveranitate şi
transferul de atribuţii ale statului către
instanţe regionale sau suprastatale. Acesta
este şi cazul României, ca stat membru al
Uniunii Europene, care a făcut unele „cedări”
din suveranitatea sa către, de exemplu,
Parlamentul European şi Comisia Euro -
peană.  

O altă mutaţie semnificativă în sfera prin -
cipiilor se referă la modul în care sunt definite,
evaluate şi percepute, la nivel strategic, mai
ales, puterea şi sursele de putere. Astfel, factori
cum sunt tehnologia, educaţia, dezvoltarea
economică, resursele energetice, factorul de -
mografic devin tot mai importanţi alăturându-
se celor de natură militară, geografică. Această
percepţie asupra puterii conduce la o abordare
multidimensională a mediului de securitate, ce
are în vedere atât componentele naţionale (so -
cială, informaţională, economică, militară,
politică, diplomatică, culturală, ecologică), cât şi
noile evoluţii la nivelul instituţiilor europene şi
euroatlantice, care accentuează ideile de
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securitate democratică şi securitate coo -
perativă.

O nouă definire au necesitat atât direcţiile
de acţiune, cât şi politicile de apărare. În ceea
ce priveşte direcţiile de acţiune pe lângă cele
cunoscute - politică externă, economică,
militară – sunt luate în calcul, în mod constant şi
sistematic, şi direcţii cum ar fi promovarea
culturii şi a limbii, protejarea identităţii naţio -
nale şi a grupurilor minoritare, securitate
socială, securitate ecologică, securitate infor -
ma ţională. În acelaşi timp, o atenţie deosebită
s-a acordat definirii politicilor de apărare.
Aceasta din urmă, considerată ca fiind moda -
litatea concretă prin care, în timp de pace,
strategia de securitate naţională este pusă în
aplicare în domeniul militar, s-a dezvoltat pe
următoarele planuri: cooperarea politico-
militară internaţională, gestionarea şi planifi -
carea resurselor, relaţia civili-militari, inte -
grarea în structurile colective de securitate,
gestionarea crizelor şi coordonarea cercetării
ştiinţifice.

Din cele prezentate anterior, se desprind
următoarele concluzii: 

- în definirea mediului de securitate şi, im -
plicit a securităţii naţionale, în prezent şi, fără
îndoială, şi în viitor, un accent deosebit se pune
pe interesele naţionale non-militare; 

- ponderea vulnerabilităţilor, riscurilor şi
ameninţărilor de natură militară şi conven -
ţionale la adresa mediului de securitate este
inferioară cu mult celei a riscurilor şi amenin -
ţărilor asimetrice şi neconvenţionale;

- corelaţia extern-intern nu mai are aceeaşi
relevanţă pentru direcţiile de acţiune, accentul
punându-se pe componenta socială a securi -
tăţii naţionale, cu o cantonare pregnantă pe
individul uman, respectiv pe asigurarea drep -
turilor sale fundamentale; 

- atât la nivel naţional, cât şi internaţional se
acţionează constant pe direcţia cooperării
între actorii statali şi non-statali în vederea
formulării unor răspunsuri adecvate şi flexibile
provocărilor noului mediu de securitate naţio -
nal, zonal, regional şi îndeosebi internaţional. 

În prezent, gama ameninţărilor la adresa
mediului de securitate naţional şi nu numai
este aproape în întregime „ocupată” de ame -
ninţările de natură non militară. Un loc prin -
cipal printre acestea revenind ameninţărilor
asimetrice şi ameninţărilor hibride.

Ameninţările hibride 
şi securitatea naţională

Securitatea naţională se construieşte zi de
zi, sub impactul direct al unui ansamblu de
riscuri şi ameninţări de securitate. Printre
acestea din urmă, se cuvin amintite ame nin -
ţările convenţionale şi neconvenţionale, asi -
metrice şi hibride care sunt din ce în ce mai
prezente în mediul de securitate internaţional,
regional şi naţional. 

2.1. Conceptul de ameninţări hibride 
Astăzi, tot mai mult securitatea şi apărarea

naţională se confruntă cu un nou tip de ame -
ninţări şi anume ameninţările hibride. 

În opinia noastră, caracterul hibrid al noilor
ameninţări de securitate trebuie văzut pe cel
puţin două planuri:

-organizaţional. Altfel spus, apelul la
ameninţările hibride nu este apanajul actorilor
non-statali. Dimpotrivă, şi actorii statali folosesc
ameninţările hibride atunci când situaţia şi
condiţiile o impun;

-metodelor şi mijloacelor folosite de be -
ligeranţi. Beligeranţii utilizează orice metodă
de luptă şi orice mijloc ce le asigură atingerea
obiectivelor stabilite, fie că este vorba de cel de
natură convenţională, fie de cele necon ven -
ţionale. De obicei, toţi actorii fac acest lucru
combinându-le rapid şi în funcţie de nevoile
obţinerii succesului scontat în acţiunile
întreprinse.

Ideea de ameninţare hibridă este formulată
mai mult în legătură cu conceptualizarea unei
descrieri realiste de ameninţare care înfăţi -
şează cum inamici potenţiali îşi folosesc
posibilităţile pentru a contracara avantajele si -
metrice pentru a-şi atinge obiectivele stra -
tegice. Conceptul ameninţare hibridă odată
adoptat va persista şi se va extinde pe întreg
spectrul războiului. 

În acelaşi timp, conceptul de ameninţare
hibridă este un amalgam sofisticat de activităţi
fără restricţie. O ameninţare hibridă este
caracterizată prin conducerea descentralizată,
activităţi militare şi non militare simultan
întrebuinţate, combinarea tradiţionalului, asi -
metricului, acţiunilor teroriste şi metodelor
criminale disruptive, condiţiilor de mediu ope -
raţionale complexe, toate cu intenţia de a folosi
timpul şi spaţiul pentru a realiza decizia
adecvată situaţieii. 
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Ameninţările hibride se formează şi apar
rapid fructificând posibilităţile convenţionale şi
asimetrice într-un  melanj potrivit cu vulne -
rabilităţile adversarului şi rezultatele scontate.
Totodată, combinarea mijloacelor alese
coincide cu slăbiciunile şi vulnerabilităţile per -
ce pute ale adversarului. În acelaşi timp, ame -
ninţările hibride pun în evidenţă organizarea şi
mijloacele actorului ce apelează la ele, căci
acestea amestecă cu succes intenţia strategică
cu planificarea şi execuţia descentralizatăii.
Astfel, ea diferă de insurecţie şi reprezintă con -
vergenţa potenţială de activităţi de ameninţare
într-o forţă unificată. Ameninţările hibride îşi
creează sau aleg sectoarele de  declanşare
pentru a produce actorului vizat incapacitatea
de a se închide şi fixa cu ele în încleştarea de -
cisivă. 

Infuzia cu noua tehnologie, războiul infor -
maţiilor şi globalizarea cresc puterea acestei
abordări. Cercetarea actorilor ameninţării
hibride urmăreşte definirea conceptelor de
nivel operaţional a simultaneităţii şi profun -
zimii acţiunii lor. Aceşti actori îşi maximizează
eficacitatea prin aplicarea simultană a puterii
militare şi non militare împotriva unui
adversar. De altfel, actorul ameninţării hibride
caută să îşi copleşească fizic şi psihologic ad -
versarul în toate domeniile de operaţii, creând
concurenţă şi cereri simultane de resurse
pentru a contribui la condiţiile ce provoacă
înfrân gerea sau retragerea lui. Astfel, ame -
ninţările hibride se realizează printr-o folosire
a unei sinteze fără precedent a forţelor şi
posibilităţilor convenţionale, precum şi a celor
puţin uzuale, ca şi resursele altor entităţi non
militare viabile acolo unde sunt disponibile.  

Potrivit opiniei lui Hoffman, conceptul de
ameninţări hibride este valid pentru că
reprezintă: 

- un concept ce descrie evoluţia la un
moment a caracterului conflictului; 

- o construcţie pentru ce provoacă gândirea
convenţională curentă şi  clasificările intelec -
tuale binare ce definesc acum dezbaterile în
domeniu;  

- un concept ce accentuează şi întăreşte
lărgimea spectrului conflictului uman; 

- un concept ce ridică conştientizarea ris -
curilor potenţiale şi informează asupra dez -
baterii continue a dispozitivului militar de
ameninţarei.

În literatură există o mulţime de definiţii
date acestui concept de diferiţi analişti şi autori.
Astfel, în doctrina din 2011, armata SUA definea
ameninţarea hibridă ca fiind „ combinaţia
diversă şi dinamică a forţelor convenţionale,
asimetrice, a elementelor criminale, sau o
combinare a acestor forţe şi elemente unificate
pentru a realiza şi beneficia reciproc de efectele
produse” v.

Pe de altă parte, ameninţarea hibridă poate
fi reprezentată ca activitatea concertată a unui
adversar statal sau non statal ce încorporează
într-o manieră adaptativă şi rapidă elemente
diverse şi dinamice ce ţin de convenţional, asi -
metric, terorism şi criminalitatea orga nizată,
precum şi de mijloace non militare, simultan,
folosind întregul spectru de conflict ca o forţă
unificată pentru a-şi atinge obiectivele. 

Criticii conceptului de ameninţare hibridă
argumentează că această construcţie este, de
fapt, un simplu război asimetric pus în practică
prin operaţiile convenţionale. Unii văd acest
concept ca un subansamblu de război asimetric
şi nu ca o ameninţare unică într-un continuum
operaţionalv. Unii criticii afirmă că există
dovezi insuficiente pentru a susţine ideea. Alţii
caracterizează conceptul ca un spaţiu pentru
mediul activităţilor non lineare de ameninţare
într-un mediu operaţional sau locul de
aplicabilitate al actorilor non statali. Astfel,
conflictul din 2006 între Israel şi Hezbollah
este exemplul de ameninţare hibridă citat cel
mai adesea. 

„Ameninţările hibride, agreate ca repre -
zentare la nivelul Comandamentului Aliat
pentru Transformare (ACT) al NATO, se
definesc în marja unei abilităţi a unuia sau a
mai multor actori statali, sau a unui grup de
actori non-statali, de a folosi un amestec de
acţiuni (convenţionale şi neconvenţionale) în
spaţiul de luptă şi dincolo de sfera acestuia, cu
efecte negative asupra ciclului decizional al
adversarului, în scopul atingerii obiectivelor
vizate”vi. 

Pe de altă parte, ameninţările hibride sunt
produsul unei mari varietăţi de circumstanţe
nefavorabile şi de acţiuni existente, aşa cum
sunt terorismul, migraţia, pirateria, corupţia,
conflictul etnic şi nu numai. Ameninţările
hibride nu sunt exclusiv un instrument al ac -
torilor asimetrici sau non-statali, ci se pot aplica
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de actori statali şi non statali în egală măsurăvi. 
Potrivit NATO, „ameninţările hibride sunt

cele puse de adversari, cu capacitate de a utiliza
simultan mijloace convenţionale şi neconven -
ţionale de o manieră adaptativă pentru a-şi
atinge obiectivele”i. Adversarii NATO şi ai
membrilor săi sunt capabili să ameninţe de o
manieră hibridă fără a fi obligatoriu state, ci
actori anonimi. 

Înapoia acestei noţiuni, există constatarea
că distincţiile tradiţionale se estompează: între
starea de război şi pace, între combatant şi
necombatant, între actorii statali şi actorii non-
statali; şi între modurile de acţiune ce aparţin la
ordine diferite: războiul convenţional, folosirea
armelor de distrugere în masă, atacurile
cibernetice, terorismul sau crima organizatăx.
Ignorarea acestor distincţii este o caracteris -
tică a acestor adversari hibrizi, care trec de la
un mod de acţiune la altul fără a clipi, când nu le
folosesc simultan. 

O altă opinie asupra ameninţărilor hibride
reiese din principalele concluzii trase de
generalul Abrial privind acest fenomenx: 

- voinţa de a menţine capacităţile ce acoperă
integralitatea spectrului operaţiilor posibile.
Mijloacele adaptate contra-insurecţiei, de exem -
plu, au locul lor în evantaiul capacităţilor nece -
sare, dar nu trebuie ignorate cele care vor fi
necesare în alte tipuri de angajament. acope -
rirea întregului spectru, trebuie să facă ceea ce
este necesar pentru a păstra diferenţa noastră
tehnologică cu adversarii potenţiali. O tendinţă
a ultimilor ani este cea a unei democratizări a
unor tehnologii de vârf. Aceasta priveşte statele,
din care un număr crescând dispune de
exemplu de capacităţi submarine de un alt
ordin decât în trecut; dar aceasta priveşte şi din
ce în ce mai mult organizaţiile non statale. Unele
dintre ele achiziţionează capacităţi noi graţie
susţinerii statelor – se crede de exemplu că o
miliţie din Orientul Apropiat ce foloseşte
ocazional de circa 10 ani deja drone furnizate
de un stat din Orientul Mijlociu. În schimb, altele
deturnează folosirea mijloacelor disponibile „pe
etajeră” - este vorba de componente electronice
în mijloace explozive improvizate cu utilizare
de Google Earth în atacuri cu rachete; 

- caracterul transversal, care nu respectă
limitele tradiţionale între modurile de acţiune

civilă şi acţiunile militare, chemat ca răspuns al
unei abordări globale care uneşte efectele şi
actorii civili şi militari, naţionali şi inter -
naţionali. 

Un alt punct de vedere susţine că „ame -
ninţarea hibridă este mondială”xi. În acest
sens, se aduc următoarele argumente: 

- în vara lui 2012, s-a aflat că gherila
degenerată a Forţele Armate Revoluţionare din
Columbia (FARC) au intrat în afaceri cu un
cartel barbar mexican: clanul Beltran-Levya.
„Frontul” 30 şi 48 al FARC exportă cocaină în
contul acestui clan; 

- mega-gangul columbian numit „Rastrojos”,
slăbit prin arestarea succesivă a doi din şefi săi,
s-a asociat cu o altă gherilă degenerată, Armata
de Eliberare Naţională (AEN) în sud-vestul
Columbiei, pentru a produce şi exporta cocaină
în direcţia Venezuela.

După hibridările gherilă-entităţi criminale,
iată cele ce implică sectele. Acolo, strania
mutaţie vine din Mexic. La origine, „La Familia
Michoacana”, cartel de circa 1200 de bandiţi
specializaţi în droguri chimice. Specificul
acestei familii: în fortul catolic Mexic, ea este
fanatic calvinistăxi. În decembrie 2010, şeful
său, Nazario Moreno Gonzales (1970-2010)
numit super-dingo este ucis de poliţie.

2.2. Impactul ameninţărilor hibride
asupra securităţii naţionale

Ameninţările hibride au un impact direct
asupra securităţii naţionale. Aceasta dintr-o
serie de motive. În acest sens, menţionăm câ -
teva grupate după modul de generare a lor şi
metodele şi tehnicile folosite. 

Mai întâi, ele sunt generate, de regulă, de
actori non statali cum ar fi: 

- miliţii, gherile mutante, entităţi hibride
populate de terorişti, fanatici, „bandiţi patrioţi”
şi militari dezertori; 

- ordine ale generalilor dizidenţi, seniori ai
războiului, iluminaţi sau pur şi simplu bandiţi; 

- entităţi necunoscute sau insesizabile,
capabile de mutaţii şi de schimbări de alianţe
înspăimântătoare; 

- grupări cu orientări diverse (religioase,
etnice, ideologice, politice) care ignoră legile
internaţionale şi inclusiv pe cele ce relevă
respectul umanitar; 

- organizaţii diferite ilegale trăind în
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simbioză cu economica criminală, în triun -
ghiul narcoticelor - arme de război- petrol. 

Apoi, ameninţările hibride îmbină, într-un
mod relativ aleatoriu, metode şi mijloace de
acţiune convenţionale şi neconvenţionale,
simetrice şi asimetrice pentru a se atinge
obiectivele stabilite. 

Pe de altă parte, tot mai frecvent, se asistă
la unirea eforturilor unor actori non statali
care anterior acţionau independent, pentru a-
şi concerta eforturile în vederea realizării
surprinderii adversarului, copleşirii fizice şi
psihologice a acestuia şi obţinerea succesului
în acţiunea declanşată. Astfel, în zona Orien -
tului Mijlociu, de exemplu, acţionează entităţi
informale, fugitive, atomizate sau impalpabile –
dar nu mai puţin periculoase – tip Hezbolah,
Taliban sau Fatah al-Islam. Acestea sunt apte
să supravieţuiască asalturilor unui aparat
militar convenţional. Există ţări în care, de
exemplu, forţele anti-teroriste au fost constant
surprinse şi uimite prin rezultatul acţiunilor
lor şi unde forţa brutală şi oarbă nu a servit la
nimic în învingerea adversarului. 

Astăzi, prin lume, mutaţiile, hibridările sunt
regula constituirii actorilor non statali ad hoc şi
nu mai reprezintă excepţia. În acest sens,
exem plele următoare sunt edificatoarexi: 

- gherila ce trăieşte din traficuri diverse, şi
mai întâi a celei de stupefiante; 

- marxişti de ieri deveniţi traficanţi şi
spălători de bani negri; 

- ex-terorişti reconvertiţi în afaceri ilicite; 
- paramilitari deveniţi narco-traficanţi; 
- societăţi militare private în serviciul

cartelelor drogului; 
- traficanţi de arme în serviciul teroriştilor; 
- secte asociate la cartelurile de droguri;  
- escadroane ale morţii ca „forţe de

securitate”; 
- afaceri legale în serviciul cartelurilor

drogului; 
- soldaţi ai păcii deveniţi traficanţi; 
- traficanţi  de fiinţe umane active în

narcotrafic; 
- amestecuri africane (miliţii-secte-bande

înarmate). 
În fine, ameninţările hibride sunt rezultanta

activităţii unor actori definiţi prin următoarele
caracteristicix:  

- natura lor hibridă, parte politică, parte
criminală. Astfel se observă schimburi
crescute între entităţi criminale şi teroriste. De
exemplu, Camorra napolitană cu ETA bască şi
Grupul Islamic Armat din Algeria;  

- capacitatea lor de mutaţie ultra-rapidă, în
funcţie de banii ce se vor câştiga; 

- cel mai adesea sunt nomade, de terito -
rializate sau transnaţionale; 

- rupte de lumea civilizată. De regulă,
obiectivele lor sunt fie criminale, fie de ordin
fanatic; 

- sunt, în general, private de sprijin din
partea statului;

- folosesc practica extensivă a masacrului,
voinţa de a ucide cât mai mulţi oameni posibil
cu scopul de a semăna teroarea în rândul
populaţiei, de a spori neîncrederea cetăţenilor
în instituţiile statului cu vocaţie securitară. 

În acelaşi timp, practicile actuale par să
tindă spre o hibridizare a războiului care
poate fi extinsă pe două paliere: cel al modu -
rilor de acţiune şi cel al actorilor şi alian -
ţelor lorxv. Ameninţările hibride constituie
ameninţări ce combină capacităţi conven -
ţionale, asimetrice, teroriste, de tip crimă
organizată pentru a conduce acţiuni singulare
şi adesea inovante, putând simultan să releve
simetrie şi asimetrie. Este vorba mai întâi de o
hibridare a modurilor de acţiune. Organizaţiile
de tip Gherila, terorist sau crimă organizată
urmăresc să dobândească abilităţi, priceperi şi
deprinderi specifice armatelor naţionale:
război electronic şi cibernetic, drone, artilerie
sol-aer cu radare asociate. Acestea rămân în
linia dreaptă a teoriei războiului revoluţionar
al  lui Mao dar, de acum înainte, forţele armate
statale caută, la rândul lor, să-şi extindă
capacităţile de război asimetric cum arată
declaraţiile comandanţilor forţelor armate
iraniene din 2009xv. 

Noile forme de violenţă solicită astfel noi
forme de angajament. Pentru a răspunde
acestei provocări strategice, trebuie să se ţină
seama de noua natură a ameninţărilor, să se
aleagă tipul de acţiuni ce vor permite să se
combată eficace şi să se doteze cu mijloacele
necesare şi suficiente pentru a le realizaxvi. 

În această optică, este necesar să se amin -
tească că obiectivul strategic este de a ajunge
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la pace, iar câştigarea bătăliei nu constituie
decât un obiectiv intermediar. 

Concluzii 
Pornind de la cele menţionate despre

ameninţările hibride şi entităţile care apelează
cel mai adesea la ele, apreciem că securitatea
naţională va fi afectată semnificativ în direcţia
înfăptuirii obiectivelor sale. Orice stat, orice
ţară se poate confrunta cu asemenea ame -
ninţări. Globalizarea, prin efectele pe care le-a
generat, facilitează crearea condiţiilor ca astfel
de ameninţări să se producă în orice parte a
lumii. Atentatele teroriste din 11 septembrie
2001 din SUA, cele din Madrid din 2004 sau
cele din Londra din 2005, de exemplu, arată că
şi statele dezvoltate pot fi ţinta ameninţărilor
hibride. 

În plus, anvergura crimei organizate
transnaţionale apreciem că este un argument
în favoarea adoptării de către orice stat a unei
strategii adecvate privind contracararea
ameninţărilor hibride. Totodată, planificarea
strategică militară ar trebui să ţină seama mai
mult decât până acum de iminenţa producerii
unor ameninţări hibride şi să prevadă re -
sursele necesare întăririi securităţii şi apărării
naţionale. 
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P
unerea în ecuaţie a faptelor şi acţiunilor
ce se întreprind în domeniul relaţiilor
conflictuale  evidenţiază potenţialitatea

unor agresiuni politice, economice, culturale,
înteretnice, religioase, rasiale, psihologice şi
militare, mai mult sau mai puţin conturate,
mai mult sau mai puţin vizibile sau înţelese de
către toţi.

Agresiunea socială devine tot mai mult o
formă de influenţare, cu determinări şi condi -
ţionări psiho-sociale, cu variate forme de ma -
ni festare, cu efecte ce trebuie cunoscute în
situaţii concrete. Ea necesită analize profunde,
pe multiple relaţii:  individ-individ, individ-
grup social, grup social-individ, grup social-
grup social, toate acestea atât pe orizontala
cât şi pe verticala societăţilor naţionale,
precum şi în raporturile dintre state. 

Agresiunea socială a suscitat şi suscită în
permanenţă analize, abordări teoretice şi
practice, precum şi elaborarea, printre altele, a
unor modele explicative cu privire la funda -
mentele ce o pot genera. În literatura de spe -
cia litate se vorbeşte despre modelul biologic,
modelul psihologic şi modelul socio-cultu -
ral.

Agresiunea socială nu poate şi nu trebuie
să fie înţeleasă numai ca agresiune armată
(agresiune săvârşită prin forţă armată), ci
într-o accepţiune mai largă, ca agresiune
politică, economică, culturală, religioasă,
interetnică, rasială şi nu în ultimul rând, ca
agresiune psihologică. Astăzi, mai mult ca
oricând, analiza agresiunilor militare necesită
analize minuţioase şi continue asupra celor -
lalte tipuri de agresiune care, toate la un loc,
sau numai unele dintre ele pot precede şi însoţi
utilizarea forţei armate, pot reclama anumite
funcţii ale forţelor armate şi pe timp de pace. 

Abordarea într-o asemenea manieră este
reclamată de amploarea pe care o au în zilele
noastre:             

a) agresiunea politică, manifestată prin

încercările de înlocuire, din exterior, a con du -
cerilor politice ale unor state, lupta dintre
partide în interiorul statelor, denigrarea valo -
rilor politice ale adversarului, denigrarea unor
personalităţi politice etc;  

b) agresiunea economică (blocade eco -
nomice totale sau sectoriale, denigrarea unor
ţări, prin învinuiri false privind calitatea pro -
duselor, sau alte nereguli în ceea ce priveşte
exportul unor produse, îndeosebi alimentare,
cazul României pentru aşa zisa carne de cal
exportată ca fiind carne de vită; 

c) agresiunea culturală - denigrarea
valorilor culturale ale unor comunităţi sociale,
obstrucţionarea schimburilor culturale pe
considerente ideologice, politice etc.; 

d) agresiunea interetnică - manifestată
mai ales prin învrăjbirea naţionalităţilor
conlocuitoare în interiorul unor state în care
pe lângă populaţia majoritară trăiesc şi mi -
norităţi naţionale; a se vedea politica Ungariei
de încurajare a minorităţii maghiare din
România să arboreze însemne proprii: steagul
secuiesc şi chiar steagul Ungariei, care
coincide cu steagul ungurilor de pretutindeni
Şi, mai mult, să solicite autonomie teritorială,
sau învrăjbirea unor naţionalităţi în cadrul
unor state multinaţionale etc;   

e) agresiunea religioasă - a se vedea lupta
între comunităţile religioase din Irlanda sau
exploatarea concepţiilor religioase în conflictul
din Golf; 

f)  agresiunea rasială - exprimată sub
forma apartheidului, cea mai accentuată formă
de discrininare rasială. Am lăsat întenţionat la
sfârşit; 

g)  agresiunea psihologică deoarece, pe
lângă modalităţile proprii, specifice, de mani -
festare, toate celelalte forme de agresiune
men ţionate mai sus, precum şi cea militară,
prezintă o evidentă dimensiune psiholo -
gică.  Astfel, impactul acestora asupra psihi -
cului uman este şi mai puternic.

AGRESIUNEA PSIHOLOGICă - TIP
SPECIFIC DE AGRESIUNE SOCIALă

Comandor (r) prof. sociolog  MARIN  ROŞU
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Agresiunea psihologică se exercită asupra
proceselor psihice ale individului, fie dereglând
funcţionarea acestora, fie alterând produsele
acestor procese, inducând individului sau
colectivităţi, la un moment dat, stări anormale
în gândire şi comportament, stări care par
totuşi normale. Aceste stări pot avea finalităţi
catastrofale, mai tragice decât în cazul utilizării
oricăror arme oricât de complexe.

Se trece tot mai mult de la forţă la
manipulare, aceasta realizându-se prim:
dezinformare, propagandă, dezorientare şi
dezbinare, intoxicare şi intimidare, izolare
psihică. Se manipulează trebuinţe, modele de
comportament, sisteme de valori şi de repre -
zen tări. Manipularea se extinde tot mai mult la
aspiraţii (politice, economice, culturale, mili -
tare etc). Se influenţeză negativ deciziile
privind acţiunile în viitor, deci şi schimbarea şi
transformarea socială. 

Ca urmare a progresului înregistrat în
domeniul mijloacelor de informare în masă în
domeniul ştiinţelor socio-umane, posibilităţile
unor înfluenţări spirituale reciproce au crescut
foarte mult. A crescut numărul contactelor
umane directe, sporind astfel posibilităţile de
înfăptuire a agresiunii psihologice. Deforma -
rea realităţii, insinuarea în conştiinţa
oamenilor a adevărurilor spuse pe jumătate,
crearea unor stereotipuri deformate în gân -
dire, înlocuirea convingerilor şi poziţiilor reale,
prin altele false, sunt modalităţi concrete prin
care se acţionează. 

Prin dezinformare, propagandă şi înto -
xicare, se oferă informaţii care prin prelucrare
conduc la produse psihice pe care individul le
consideră ca find ale lui, fără să realizeze că
acestea au fost, în realitate, comandate, de
cei care au oferit respectivele informaţii.
Evident că, în această situaţie, deşi individul
decide singur, decizia luată nu-i aparţine. 

Pe timp de război, agresiunea psihologică
urmăreşte paralizarea voinţei personalului
părţii adverse, dezorganizarea unităţilor luptă -
toare, scăderea coeziunii, a moralului acestora
şi al luptătorilor ce le compun, inocularea sen -
timentului zădărniciei, confuziei, spaimei,
insuflarea neîncrederii în comandanţi şi în
tehnica din dotare. înăbuşirea dorinţei de a
rezista.         

Efectele agresiunii psihologice sunt mai

mari la acele grupuri militare şi civile care sunt
mai sensibile din punct de vedere psihic, unde
frustarea se prezintă la cote ridicate şi foarte
înalte. Prin prisma celor de mai sus se apre -
ciază că agresiunea psihologică este mult
mai prezentă în societăţile în tranziţie,
societăţi încă nepregătite să satisfacă noile aş -
teptări ale populaţiei, ceea ce provoacă
frustrare. Etapa parcursă de societatea
românească după decembrie 1989, pare să
confirme aprecierea de mai sus, Nemulţu -
mirile, invidia, egoismul, diferenţele de natură
materială, de autoritate şi prestigiu dintre
grupurile sociale, dintre oameni, constituie un
mediu care favorizează succesul acţiunilor
psihologice. Pe plan militar, la acestea se pot
adăuga greşelile şi neîmplinirile în activitatea
de conducere, aprovizionarea slabă, asistenţa
medicală insuficientă etc.

Potenţialul agresor este interesat încă din
timp de pace, să identifice, şi să exploateze
punc tele slabe ale celui pe care îl consideră
adversar. El urmăreşte să obţină o imagine
exhaustivă asupra ţării cercetate, depistarea
celor mai vulnerabile puncte ale politicii,
economiei, ideologiei acesteia. În informaţiile
culese sunt reflectate istoria dezvoltării acelui
stat, locul şi rolul lui în cadrul relaţiilor inter -
naţionale. Sunt monitorizate guvernul şi
grupările din opoziţie, atitudinea diferitelor
categorii sociale faţă de politica internă şi
externă a statului, un loc important se acordă
problemelor legate de anumite nemulţumiri
din ţară, precum şi relaţiei dintre armată şi
societate. Sunt analizate în mod detaliat,
structura social-economică a societăţii, nivelul
de cultură al populaţiei, moravurile şi obice -
iurile. Se fac aprecieri asupra programului de
dezvoltare socială; în funcţie de rezultatele
obţinute se întocmesc strategii agresive în
care constrângerea psihologică ocupă un loc
central. Se consideră tot mai mult că adver -
sarul trebuie obligat să accepte condiţiile
impuse, nu prin lupta propriu zisă, ci prin
exercitarea de presiuni psihologice asupra lui,
prin a-l convinge că lupta este inutilă.

Diferenţa între  constrângerea fizică
(lup ta propriu zisă) şi constrângerea psi -
hologică constă în aceea că, prin aplicarea
celei din urmă, comportamentul individului



79Rezerva  Oştirii  Române

se prezintă ca rezultând din ,,voinţa pro -
prie”.

Constrângerea psihologică se realizează, în
principal, prin:

a) folosirea (apelarea la), în tehnica şi în
mesajele de propagandă, a stărilor emoţionale,
a instinctelor şi în general a sferei iraţionale a
personalităţii umane;

b) folosirea neinstruirii şi neinformării
oamenilor privind anumite fapte, procese,
fenomene sociale din interiorul  şi din afara
ţării;

Un loc aparte în agresiunea psihologică,
mai ales la nivel strategic, îl ocupă ,,izolarea
psihologică” a obiectului agresiunii, pe baza
unui complex de măsuri apriori concepute.
Acestea cuprind sfera politică (de exemplu
exercitarea presiunii diplomatice asupra
guvernelor statelor vecine, de cel ce reprezintă
obiectul acţiunilor), economică (organizarea
blocadei economice asupra obiectului agre -
siunii), militare (ameninţări cu intervenţia
armată, însoţită de mobilizarea unităţilor şi
subunităţilor forţelor armate în regiunea dată,
desfâşurarea de aplicaţii sau exerciţii militare
în zone limitrofe).

Din arsenalul modalităţilor de realizare a
agresiunii psihologice mai relevăm : acţiunile
teroriste, sabotajele, crimele politice, răpirile,
şantajul, discreditarea armatei şi a poliţiei, a
organelor de conducere, simularea artificială a
circumstanţelor în carea au loc presiunile
politice, militare, economice, într-o ţară, etc         

Strategiile de influenţare psihologică se
elaborează de către structuri specializate,
constituite la nivelul eşaloanelor înalte ale
puterii de stat sau militare şi de regulă cuprind
liniile directoare ale acţiunilor de propagandă
şi psihologice, obiectivele ce trebuie atinse prin
influenţarea psihologică, restricţiile şi resur -
sele umane, financiare şi materiale disponibile.

Se cere multă atenţie în abordarea şi
formularea restricţiilor de răspuns la acest tip
de agresiune, pe care o considerăm cea mai
periculoasă, dar nu imposibil de controlat. De
altfel, consider că toate formele de agresiune
pot fi controlate şi, prin aceasta, eliminate sau
diminuate efectele lor negative.   

Pentru interesul şi orientarea pe care o pot
da asupra problemelor prezentate, menţionăm
în continuare elementele de bază ale stra -

tegiilor formulate de Sun Tzi şi Roger
Muchielli.                                                                             

A. Principile formulate de Sun Tzi acum
2500 de ani, privind războiul infor -
maţional: ¹   

1. Dezagregaţi tot ce este bun în ţara
adversarului;

2. Împlicaţi-i pe reprezentanţii clasei
distrugătoare în operaţiile criminale, submi -
naţi cu orice preţ luările de poziţie şi modul lor
de a vdea;

3. Livraţi-i pradă ruşinii publice din partea
concetăţenilor lor;

4. Utilizaţi în această muncă fiinţele cele
mai rele şi mai execrabile;

5. Provocaţi prin toate mijloacele tulburări
în activitatea guvernanţilor (greve, sabotaje
moţiuni de cenzură etc);

6. Semănaţi discordie şi ceartă în masa
cetăţenilor ţăii inamice;

7. Ridicati-i pe tineri contra bătrânilor;
8. Procedaţi, prin toate mijloacele, la dis -

trugerea armamentului, a depozitelor de hrană
şi a disciplinei forţelor armate ale inamicului.
Compromităţi vechile tradiţii şi zeităţile lor
seculare;

9.  Fiţi generoşi în ofertele voastre şi în
recompense, pentru a cumpăra informaţii sau
complici!;

10. Plasaţi peste tot agenţii voştri secreţi !;
11. Nu vă zgârciţi niciodată, nici cu bani şi

nici cu promisiunile, căci numai astfel vă veţi
atinge interesele voastre înalte!

B. Elemente ale strategiei în agresiunea
psihologică, formulate de Roger Mu -
cchielli²:    

Obiective şi modalităţi concrete de acţiune:     
1. Demoralizarea naţiunii vizate şi

dezintegrarea grupurilor ce o compun:
- distrugerea valorilor pentru care luptă

inasmicul, injectarea îndoielii; - intoxicarea
asupra propriilor valori, a fiecărui combatant
inamic, inocularea neîncrederii în sine şi a
neîncrederii în ceea ce cred; - crearea senti -
mentului de culpabilitate; - crearea impresiei
de singurătate a inamicului şi de dezaprobare
pe care opinia publică o resimte faţă de el; -
crearea sentimentului de ridicol, de ilogic şi
derizoriu; - destrămarea încrederii adversa -
rului în mijloacele sale de atac şi de apărare; -
crearea impresiei că luptă la nesfârşit; -
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realizarea certitudinii că în faţa sa se află un
inamic dur şi sigur de victorie, capabil de orice;
- crearea impresiei de inutilitate a luptei; - 

2.  Discreditarea autorităţi, apărătorilor
săi şi a personalităţilor naţiunii sau
grupului de lucru:

- afectarea consensului naţiunii; - discre -
ditarea sistemului de drepturi acordate prin
Constituţie; - atacarea legilor, sprijinindu-se pe
forţa de menţinere a ordinii şi pe un sitem de
sancţiuni, pe anumite instituţii cheie, pe
respectabilitatea celor care asigură, într-un fel
sau altul, funcţionarea societăţii; 

3. Neutralizarea maselor, pentru a
împiedica orice intervenţie spontană, ge -
nerată în favoarea ordinii existente. Instru -
mentul principal de realizare se consideră a fi
mijloacele de informare în masă, iar dintre
sursele de alimentare cu ,,material” adecvat a
acestora, următoarele:

- acţiunile violente ale unor grupuri mici de
acţiune directă pe teritotiul naţional, oricare ar
fi acestea, (aliaţi luaţi în considerare sau
nesperaţi, greve spontane, atentate, manifes -
taţii şi proclamaţii etc); - informaţii privind
acţiunile directe ale unor grupuri de luptă
prietene, de pe alte teritorii decât cel naţional;
- erorile şi greşelile autorităţii, ale reprezen -
tanţilor şi ale aliaţilor săi din alte state; - fapte
cotidiene diverse şi informaţiile cu caracter
general din ţară şi din afară.

4.   Procedee de informare tendenţioasă:  
a. publicarea de ştiri absolut false, pentru a

căror verificare ascultătorul sau cititorul să nu
aibă nici un reper. Dezminţirea se poate da
după aceea, fără a diminua efectul iniţial; b.
selectarea informaţiilor, fiecare în parte
adevărate, însă alese cu un anumit scop; c.
ames tecarea informaţiilor verificabile cu
informaţii subversive;  d. comentariul  dirijat
spre  scopul propus,  folosind o informaţie ade -
vărată;  e. introducerea unei informaţii reale,
cu probe concrete, într-un context care îi
schimbă sensul; f. darea de informaţii inci -
dental tendenţioase, fără a le acorda im -
portanţă,  în cursul unei informări având cu
totul alt subiect; g. exagerarea sau deformarea
unei informaţii adevărate, astfel încât să
determine apariţia unor sentimente puternice
ale ascultătorului-cititorului;  h. repartizarea
inegală a volumului şi calităţii informaţiilor pro

şi contra, în susţinerea scopului propus;  i.
,,îmbrăcarea” unei informaţii subversive cu
fapte reale;  j. prezentarea de informaţii fără
concluzii, în aşa fel încât ascultătorul-cititorul
să tragă singur concluziile ce se impun; 

5.  Disocierea grupurilor mari sau a
altor grupuri cu posibilităţi de a riposta
subversiunii;            

a. Tehnicile vor fi alese şi puse în practică în
funcţie de strategia generală: disocierea prin
manipularea unor subgrupuri din grup, prin
introducerea prealabilă a agentului subversiv
şi folosirea dinamicii grupurilor; disocierea
prin crearea unor ,,nuclee contestatare”,  susţi -
nute ideologic; disocierea grupurilor locale prin
manipularea lor, prin interesele limitate pe
care le au;  identificarea liderului inamic şi a
celor aflaţi puternic sub autoritatea sa şi
atacarea apoi a liderului, arătând concomitant
generozitate faţă de membrii grupului său;
utilizarea în acţiunile întreprinse pentru
atingerea scopului propus, a anumitor valori
oficiale ale grupului vizat, traducându-le pe
acestea în principii specifice subversiunii.

b. Degradarea moralităţii în cadrul grupului
de disociat; 

c. Dezvoltarea suspiciunii în cadrul
grupului, prin:  introducerea ideii că ,,există
tră dători printre noi”; insinuarea că liderii
urmăresc interese personale, servindu-se de
grup; adâncirea nevoilor (intereselor) diver -
gente, ale unor subgrupuri din cadrul grupului;
prezentarea cu accente dramatice a luptei
obişnuite pentru coducere, în scopul scindării
grupului;  prezentarea unor informaţii despre
viaţa privată a unor lideri, din care să rezulte
relaţii personale cu inamicul;  prezentarea unui
eventual eşec al grupului ca fiind rezultatul
acţiunii secrete sau incapacităţii unui membru
marcant al grupului;   

__________________________

NOTE
1. Sun Tzi  ,,Arta războiului” , Editura

MiIitară, Bucureşti, 1976.
2. Roger Mucchielli, ,,Le Subversion”,

Bordas, Paris, 1971.
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S
egment al crimei organizate, ,,spălarea
banilor murdari” este operaţiunea prin
care, în opinia F.B.I., ,,se deghizează

sursa şi originea adevărată” a acestora. 
Toţi banii care au fost obţinuţi prin

comiterea unor infracţiuni sau care au ajutat
la înfăptuirea unei fărădelegi se numesc
generic ,,bani murdari”.

Prin efectele sale, acest segment al crimei
organizate deformează starea economico-
socială a statului, erodează fundamentele
democraţiei, periclitează securitatea cetă -
ţea nului, loveşte în interesele naţionale
fundamentale, afectează grav securitatea
naţională.

Globalizarea oferă în zilele noastre posi -
bilitatea realizării unor transferuri rapide de
fonduri, activitate care poate fi abil speculată
de către grupările de crimă organizată, în
procesul de spălare a banilor, pentru a se
şterge urmele activităţilor ilegale care i-au
generat (traficul de droguri, migraţia
ilegală, traficul de armament, traficul de
material radioactiv, contrabanda de tot
felul etc.

Prin spălarea banilor grupările criminale
urmăresc două obiective majore, respectiv
ştergerea urmelor care pot conduce auto -
rităţile în drept spre descoperirea activi -
tăţilor ilegale care i-au generat şi evitarea
pierderii lor prin confiscare, ceea ce le
asigură închiderea ciclului - activitate crimi -
nală generatoare de bani murdari (negri),
învestirea acestora în activităţi legale gene -
ratoare de bani ,,curaţi” - , susţinerea finan -
ciară şi chiar dezvoltarea activităţilor cri -
minale.

Spălarea banilor nu este o activitate nouă.

Încă din Evul Mediu, negustorii şi cămătarii
ascundeau dobânzile primite pentru împru -
muturile ce le atribuiau, în condiţiile în care
biserica catolică interzicea cămătăria. Tru -
curile financiare pe care aceştia le foloseau
corespund în mare parte cu cele de azi…

Termenul de ,,spălare“ a banilor a în -
ceput să fie folosit în prima parte a secolului
XX, când în S.U.A.  unele   grupări infrac -
ţionale (foarte cunoscute sunt Al. Capone şi
Bugs Moran), au deschis spălătorii auto sau
de rufe, care aveau rolul de a spăla ,,banii
murdari”, în fapt să-şi justifice banii pro -
veniţi din diverse activităţi criminale.
Probabil că tocmai de la aceste activităţi a
rămas şi denumirea de ,,money laudering”
(spălarea banilor).

În timp, această operaţiune a cunoscut
prefaceri deosebite, mai cu seamă datorită
implicării unor finanţişti de clasă, care au
dezvoltat o adevărată reţea de ,,maşini de
spălat bani”.

Aşa se face că spălarea banilor a devenit o
activitate complexă, ,,criminalitatea gulere -
lor albe”, caracterizându-se astăzi prin
următoarele: caracter transnaţional, fle -
xibilitate, mare capacitate de adaptare la
factorii perturbatori, înaltă specializare,
ingeniozitate, tehnicitate şi finanţarea sa
la cele mai înalte trepte.

România nu a fost şi nu este ocolită de
fenomenul spălării banilor. În timp, s-a con -
statat intensificarea unor operaţiuni frau -
duloase, favorizate în primul rând de neajun -
surile legislaţiei româneşti în domeniu. Deşi
există o lege de combatere a spălării banilor,
cei abilitaţi să o aplice întâmpină încă greu -
tăţi, din cauza existenţei unor vulnerabilităţi

SPăLAREA BANILOR MURDARI, 
O DIMENSIUNE A CRIMEI ORGANIZATE,

CU EFECTE MAJORE 
ASUPRA SECURITăŢII NAŢIONALE

General de brigadă (r) dr.  GHEORGHE  CREŢU
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ale sistemului financiar din România,
Prin măsurile întreprinse de Oficiul Na -

ţional pentru Prevenirea şi Combaterea
Spălării Banilor, au fost obţinute unele re -
zultate în această direcţie, dovadă consti -
tuind-o micşorarea  cuantumului sumei de
bani supusă acum ,,albirii”.

Globalizarea crimei organizate favori -
zează şi dezvoltarea unei pieţe ilegale şi
contribuie la spălarea banilor organizaţiilor
criminale. Partenere în această operaţiune
mondială a spălării  banilor sunt guvernele,
mafiile, companiile bancare şi societăţile
transnaţionale, care prosperă în situaţii de
criză. Din timp în timp, de ochii lumii, au loc
însă şi acţiuni care dau impresia că
guvernele luptă împotriva ,,paradisurilor“
bancare şi fiscale aflate în multe părţi ale
lumii. unde impozitele sunt minime şi ,,banii
murdari” îşi pierd urma, devenind ,,curaţi”.
Acestea asigură toate operaţiunile care intră
în categoria delictelor financiare. Profiturile
organizaţiilor criminale sunt astfel spălate
pe bandă rulantă: plasare, ştergerea ur -
melor, integrare. În aceste aşa numite
,,paradisuri fiscale” sunt oferite, la preţuri
atractive, tot felul de servicii financiare,
protejarea secretului bancar, dreptul de a
întocmi orice fel de contract, de a efectua
orice fel de tranzacţie, şi de a constitui orice
fel de societate, chiar fictivă, cu asigurarea
anonimatului, scutirea de taxe, acces liber, în
timp real, la toate pieţele financiare mon -
diale şi corespondenţa asigurată cu marile
reţele bancare, asistenţă, expertiză, arbitraj,
contabilitate, siguranţă şi stabilitate politică.
Suntem convinşi că în astfel de ,,paradisuri
fiscale” îşi spală banii şi mulţi dintre cei
certaţi cu legea în România şi care reuşesc
astfel să piardă urma  ,,banilor murdari”,  în
cazul anchetelor sau al urmăririlor de către
organele în drept.

Necesitatea combaterii fenomenului spă -
lării banilor este impusă de o serie de
elemente care, în final ţin de dimensiunea şi
consecinţele pe care acesta le generează la
nivel mondial, estimându-se că anual fon -
durile introduse în procesul de spălare a ba -
nilor depăşeşte suma de 700 miliarde dolari.
Realizarea acestei operaţiuni generează

sporirea fenomenului corupţiei la nivel înalt,
continuarea şi dezvoltarea activităţilor cri -
minale generatoare de bani negri, pertur -
barea activităţilor economice şi a sistemelor
financiar-bancare la nivel local şi regional,
finanţarea terorismului internaţional şi a
altor segmente ale crimei organizate.

Având în vedere aspectele ce definesc
spă  larea banilor în complexitatea sa, com -
baterea acestui fenomen necesită o sus -
ţinută cooperare internaţională. 

În iniţierea procesului de combatere a
spălării banilor este necesar să se pornească
de la faptul că principalul scop al grupă -
rilor criminale, în derularea activităţilor
specifice, îl constituie obţinerea unui
profit, care ulterior să le sigure bunăsta -
rea şi continuarea afacerilor.

Identificarea punctelor slabe ale pro -
cesului de spălare a banilor, care se con -
stituie în vulnerabilităţi pentru operatorii
săi, ce pot conduce ulterior spre demascarea
activităţilor criminale care l-au generat,
constituie cheia procesului se combatere
a spălării banilor. Dintre toate etapele
procesului de spălare a banilor, cea care
vizează plasarea banilor murdari în sistemul
financiar legal, pare să prezinte cele mai
mari vulnerabilităţi. 

Datele statistice la nivel mondial evi -
denţiază faptul că traficul de droguri este cea
mai importantă sursă generatoare de
venituri ilicite, fiind ,,afacerea” care produce
imense sune de bani cash. Manipularea
acestor sune de bani în vederea ,,spălării”
induce o serie de vulnerabilităţi, etapele cele
mai expuse fiind: introducerea banilor cash
în sistemul financiar; transportul banilor
cash peste graniţă, în vederea valorificării
facilităţilor oferite de sistemele financiare
din anumite ţări; transferul de bani cash în
şi din sistemele financiare consacrate.

Este evident că derularea acestui gen de
activităţi nu se poate realiza fără compli -
citatea unor oficiali din sistemul bancar,
sistemul vamal etc., atragerea acestora la
colaborare realizându-se în mod organizat,
corupţia fiind prezentă ca în majoritatea
cazurilor în care intervine amprenta crimei
organizate.
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Monitorizarea atentă a acestor etape
generatoare de vulnerabilităţi poate oferi
autorităţilor cheia soluţionării unor cazuri
de spălare de bani, precum şi la descoperirea
grupărilor de crimă organizată care
generează bani negri. Odată introduşi în
sistemul financiar legal, banii negri urmează
ciclul procesului de spălare, operaţiunile
complexe şi multiple în care  sunt utilizaţi
urmărind în primul rând ştergerea urmelor
care ar putea dezvălui adevărata prove -
nienţă. Identificarea acestor operaţiuni este
deosebit de dificilă, ele fiind realizate într-o
aparentă legalitate, cu complicitatea unor
specialişti în domeniul finnciar-bancar sau
în cel al afacerilor dintr-un anumit domeniu.

Cu toate acestea, practica a demonstrat
existenţa unor ,,instrumente” folosite în mod
frecvent în derularea operaţiunilor res -
pective, a căror monitorizare atentă din
partea autorităţilor instituţionalizate şi
cooperarea, pot conduce la identificarea
unor fisuri şi la demascarea operaţiunilor
frauduloase.

Unul dintre cele mai eficiente ,,instru -
mente” utilizate de către cei care sunt
implicaţi în spălarea banilor îl constituie
băncile, practica demonstrând că o bancă
este cea mai bună acoperire pentru acest
gen de activităţi, conform principiului ,,dacă
vrei să furi în siguranţă, atunci cumpără-
ţi o bancă”. În acest context, monitorizarea
activităţii băncilor devine o necesitate ,
pentru a se putea depista la timp acele
operaţiuni care în spate ascund etape ale
procesului de spălare a banilor. 

Trebuie avut în vedere că procesul de
spălare a banilor devine relativ uşor de rea -
lizat când anumite instituţii bancare şi câţiva
dintre oficialii cheie ai acestora, cooperează
cu grupările criminale. Din aceste conside -
rente, la nivel instituţional au fost create o
serie de structuri cu reprezentare naţională,
menite să asigure curăţarea sistemelor fi -
nanciar-bancare de acele ,,căpuşe”  care
facilitează derularea operaţiunilor de spălare
a banilor.

Pe lângă acest ,,instrument” deosebit de
util pentru cei angrenaţi în spălarea banilor,
menţionăm ca fiind în atenţia celor intere -

saţi în derularea acestui gen de activităţi:
casele de schimb valutar, cazinourile,
firmele care  comercializează bijuterii,
sau obiecte de artă, serviciile de curierat
rapid, serviciile de internet, transferurile
de fonduri etc., Monitorizarea atentă şi
subtilă a activităţilor derulate în cadrul
acestor ,,obiective” poate conduce la re -
zultate importante pe linia combaterii
spălării banilor. 

În ciuda interesului deosebit manifestat
de comunitatea internaţională, precum şi de
cea naţională pentru combaterea spălării
banilor şi a complexului de măsuri adoptate
pe această linie, grupările criminale continuă
să-şi recicleze veniturile obţinute din acti -
vităţi ilegale, uzând de o gamă largă de  mij -
loace şi tactici menite să anihileze măsurile
adoptate de autorităţi împotriva lor.

În ciclul activităţilor derulate de grupările
criminale, fie că este vorba de traficul de dro -
guri, migraţia ilegală, traficul de armament,
contrabanda sau alte activităţi care aparţin
crimei organizate, spălarea banilor facilitea -
ză refinanţarea activităţilor respective sau a
altora colaterale, dintre care cea mai
importantă, prin consecinţe şi dimensiuni, o
constituie terorismul internaţional. În
aceste condiţii, combaterea fenomenului
spălării banilor a devenit o prioritate,
pentru majoritatea ţărilor lumii, reuşita
în aceste demersuri asigurând şi
reducerea în mod decisiv  a  acţiunilor
unor grupări teroriste. 

Eşuarea luptei duse pe linia combaterii
spălării banilor determină materializarea
unor riscuri majore în disputa cu crima
organizată, dintre care menţionăm: conti -
nua rea şi dezvoltarea prin refinanţare, a
activităţilor derulate de grupările criminale;
încurajarea apariţiei unor noi grupări
criminale, prin puterea exemplului; pertur -
barea sistemelor financiar-bancare la nivel
naţional şi regional; afectarea sistemelor
economice şi a democraţiei în ansamblu;
pro liferarea terorismului internaţional etc.

Având în vedere implicaţiile pe care
spălarea banilor le are asupra continuării
existenţei unor activităţi specifice crimei
organizate şi apariţia altora noi, precum şi
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asupra materializării unor ameninţări
teroriste  şi de altă natură, blocarea circui -
telor de finanţare  ale acestora, poate consti -
tui cu certitudine o modalitate cu un grad
ridicat de eficienţă în combaterea lor.

Diminuarea fluxurilor care alimentează
derularea activităţilor specifice crimei
organizate şi grupărilor teroriste trebuie să
constituie o prioritate a autorităţilor în lupta
cu acestea, sens în care abordarea fenome -
nului spălării banilor în cauzalitatea şi
efectele pe care le generează se poate con -
stitui într-o reacţie pe măsura amplorii pe
care aceste fenomene infracţionale au luat-o
în ultimii ani.

Acţiunea concertată în baza unor progra -
me unitare la nivel naţional, dar mai ales
regional şi internaţional va conduce în mod
cert la diminuarea fenomenului spălării
banilor murdari şi implicit la restrângerea
treptată a activităţilor subsumate crimei
organizate,  care  constituie o  ameninţare la
adresa comunităţilor umane, a instituţiilor
democratice şi chiar a statelor, înscriindu-se
astfel printre factorii de risc la adresa
securităţii naţionale şi nu numai. 
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Colegiul de redacţie mulţumeşte 
Filialei Sectorului 5 - Bucureşti a A.N.C.M.R.R. 

pentru sprijinul acordat 
în realizarea coperţilor şi a ilustraţiei interioare.
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REMEMBER

General-maior (r) ing. DăNESCU AUREL

G
eneralul-maior (r) DǍNESCU AUREL
s-a născut la 19 Decembrie 1927, în
Oraşul Hârşova. Încă din copilărie a

cunoscut viaţa familiilor de militari şi a
îndrăgit meseria armelor, tatăl său fiind ofiţer
al Armatei Române.

După terminarea liceului, s-a înscris la
Şcoala de Ofiţeri Activi de Artilerie, la
absolvirea căreia a obţinut gradul de
locotenent, fiind apoi numit în diferite
funcţii de comandă. Datorită rezultatelor
obţinute în primii ani ca ofiţer, în anul 1954
este selectat pentru Academia Tehnică
Militară, la care, după examenul de admitere,
devine student al Facultăţii de Construcţii şi
Geodezie. 

După absolvire, în anul 1960, a ocupat o
serie de funcţii de specialitate pe numeroase
şantiere, ca inginer şef, şef de şantier, apoi şef
secţie topografie în Comandamentul Armatei
a 2-a, care ulterior a devenit Armata 1-a.

Ca urmare a activităţii deosebite, atât ca
ofiţer activ cât şi în rezervă şi în retragere, a
obţinut gradele, de la locotenent, la general-
maior (cu două stele) şi a fost decorat, printre
altele se către Preşedintele României, cu
Ordinul ,,Virtutea Militară în Grad de
Cavaler‘’, iar prin ordin al ministrului Apă -
rării Naţionale cu Emblema de Merit:
,,Rezerva Armatei României’’  cls.I  şi “Emble -
ma de Onoare a Armatei României”.

În viaţa de familie s-a bucurat de deplina
satisfacţie a unei căsnicii model, alături de
soţia sa, care, în cei 39 de ani cât au fost
împreună, i-a dăruit doi băieţi, LAURENŢIU
şi CǍTǍLIN care, împreună cu soţiile lor i-au
dăruit câte un nepoţel, ANDREI şi ANDREEA. 

În viaţa Generalului Aurel Dănescu şi a
întregii familii, cel mai dureros moment a
fost acela al pierderii soţiei sale, pe care

Dumnezeu a chemat-o la El mult prea
devreme. 

După trecerea în rezervă, la 14 februarie
1990, la vârsta de 63 de ani, refuzând odihna
binemeritată după decenii ca militar activ, s-a
înscris în A.N.C.M.R.R., în a cărei conducere
centrală s-a aflat timp de 23 de ani, înde -
plinind în ultimele legislaturi funcţia de Prim-
vicepreşedinte.

Generalul-maior (r) Aurel Dănescu şi-a fă -
cut cu cinste şi devotement datoria, atât în ac -
tivitatea ca militar, cât şi în rezervă, cu multă
pricepere, responsabilitate şi cu dragoste şi
grije faţă de colegi şi subordonaţi.  

Trecerea în nefiinţă a Generalului-maior
(r) DǍNESCU AUREL la data de 4 aprilie 2013
i-a întristat pe toţi membrii A.N.C.M.R.R.,
precum şi pe toţi cei care l-au cunoscut. 

Generalul-maior (r) AUREL DǍNESCU a
fost un ofiţer cu o înaltă ţinută morală, cu o
deosebită nobleţe sufletească, modest şi
decent, omenos şi respectuos, răbdător şi cu
mult tact, chiar în situaţii mai tensionate, cu o
educaţie fără nici o fisură, primită în familie
şi consolidată în viaţă şi care se manifesta în



relaţiile sale cu cei din jur, îndiferent de scara
ierarhică, întotdeauna gata să-şi ajute colegii
în muncă, toate acestea şi încă multe alte
calităţi făcându-l iubit şi stimat de toţi cei
care l-au cunoscut.

Deşi era sub îngrijire medicală şi poate
nu se afla în deplinătatea posibilităţilor sale
fizice, deşi nu arăta aceasta, conştiincio -
zitatea sa şi dorinţa de a fi de folos Asociaţiei,
în care  activa  de  la  începuturile  acesteia,
l-au  îndemnat  să  muncească  până  în  ulti -
mele momente ale vieţii sale, alături de
colegi, in biroul său de lucru, dar a părăsit
această lume o oră mai târziu, ajuns în
pragul locuinţei sale.

L-am simţit întotdeauna ca un bun
prieten şi era o plăcere să stau de vorbă cu
el, de câte ori aveam prilejul. 

A dovedit că senectutea merită să fie
trăită ca şi tinereţea, deşi are alt chip - aşa
cum cerul, la lăsarea nopţii se umple de stele,
care nu pot fi zărite la lumina zilei.  

Pentru mine, ca şi pentru ceilalţi colegi,
amintirea Generalulul-maior Aurel Dănescu,
a omului iubit şi respectat, nu se va stinge
decât  odată cu lumina zilei.

Dumnezeu să-l odihnească în pace !    

General de brigadă (r) 
VICTOR CONSTANDA
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General de brigadă (r) dr. 
ROTARU RUDOLF

G
eneralul de brigadă (r) dr. ROTARU
RUDOLF a văzut lumina zilei la 24
aprilie 1935, în localitatea Soroca, din

România în acea vreme, într-o familie
modestă, dar în sânul căreia a fost înconjurat
cu multă dragoste şi de la care a primit o
bună educaţie.  

Tot în Soroca a făcut şi şcoala primară.
După refugiul din Moldova ocupată a ab -
solvit, cu rezultate foarte bune,  Şcoala
Pedagogică de la Brăila. S-a înscris apoi la
Şcoala Militară de Ofiţeri Activi, specialitatea
art. a.a., pe care a absolvit-o în anul 1955,
primind gradul de locotenent. 

În calitate de ofiţer activ se remarcă prin
pregătire, seriozitate şi simţ de răspundere,
dovadă în acest sens fiind rezultatele foarte
bune pe care le-a obţinut şi care l-au
recomandat pentru a fi selecţionat să urmeze
Academia Militară (azi Universitatea Naţio -
nală de Apărare ,,Carol I” ), specialitatea
art.a.a. A urmat apoi Cursul post academic
superior pentru cadre de comandă, din Aca -
demia Militară. Urmărind să-şi îmbu -

nătăţească permanent pregătirea sa,  s-a
înscris şi a absolvit Facultatea de Filozofie, de
şase ani, Fiind atras de problemele filozofiei, a
urmat doctorantura în acest domeniu,
obţinând, după susţinerea tezei de doctorat,
titlul de Doctor în Ştiinţe Filozofice. 



În perioada 1955-1984, în funcţiile pe
care le-a îndeplinit în cadrul subunităţilor,
unităţilor şi marilor unităţi de artilerie a.a. s-
a străduit în permanenţă să fie la înălţimea
încrederii care i s-a acordat, dovadă în acest
sens fiind find rezultatele de excepţie pe care
le-a obţinut. 

După trecerea în rezervă, a fost aproape
6 ani Conferenţiar Universitar la Catedra de
Relaţii Economice Internaţionale

În perioada 1990-1994 a ocupat funcţia
de Director executiv la Trustul de Presă
,,TOPAZ”, iar între anii 1994-2013, anul în
care ne-a părăsit, a îndeplinit funcţia de
Preşedinte-Director General la S.C.
TRANSVALT-CORPORATION. 

Ca dovadă că anii petrecuţi alături de
camarazii din armată nu se uită niciodată şi
ca membru al Asociaţiei noastre, în anii în
care a ocupat cea din urmă funcţie, a spri -
jinit substanţial, material şi moral activitatea
A.N.C.M.R.R., inclusiv prin angajarea unor
ofiţeri în rezervă în cadrul companiei.

În viaţa de familie, Generalul Rotaru
Rudolf a fost un soţ iubitor, un tată şi bunic

grijuliu şi responsabil, asigurând în per -
manenţă o atmosferă caldă şi liniştită în
familie, împreună cu soţia sa - PAULA şi fiica
- FLAVIA, cu ginerele său - CRISTI
CRǍINICEANU şi cu nepoţica sa - SABINA,
iubirea sa cea mai mare. 

Trecerea în cele veşnice a Generalului
Rotaru Rudolf  este o mare pierdere pentru
toţi cei care l-au cunoscut, care i-au apreciat
nu numai calităţile sale ca ofiţer al Armatei
Române şi apoi ca membru al A.N.C.M.R.R.
dar şi pe cele umane, apropierea de oameni,
tactul şi calmul cu care rezolva problemele
apărute, spiritul de solidaritate faţă de cei
alături de care a lucrat.

Cu profund respect aducem omagiul
nostru celui care a fost General Rotaru
Rudolf, şi adresăm familiei indurerate sin -
cere condoleanţe.      

Dumnezeu să-l odihnească în pace !

General-locotenent (r) dr. 
RADU VLǍSCEANU
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Doamna Paula Rotaru, soţia generalului de brigadă (r) dr. 
Rotaru Rudolf, a transmis printr-o scrisoare adresată 

preşedintelui A.N.C.M.R.R., mulţumirile sale 
pentru implicarea conducerii acestei structuri asociative 

în organizarea funerariilor soţului său.
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IN  MEMORIAM

AUREL VLAICU 
- O PERSONALITATE DE

NECONTESTAT A AVIAŢIEI ROMÂNE 
ŞI UNIVERSALE -

D
intotdeauna, omul, văzând nenu -
măratele păsări înaripate avân -
tându-se spre cer, ori plutind lin la

mari înălţimi, cu mişcări abia perceptibile
ale aripilor, care să le permită zborul spre
locurile dorite şi revenind apoi spre
pământ mai lent sau cu viteza fulgerului,
ca în cazul păsărilor răpitoare, a fost
fascinat de această minune a naturii şi a
dorit să poată zbura la fel ca aceste
minunate vieţuitoare. Pentru nenumă -
raţi oameni zborul a fost şi este o pasiune
care nu se poate înfrâna şi nici explica, la
fel ca şi dragostea, daruri Dumnezeieşti,
adevărate bucurii pentru cei care le
trăiesc, dar şi de multe ori suferinţă,  care,
ca tot ce vine de la Dumnezeu, nu poate fi
explicată.

O astfel de pasiune l-a cuprins şi pe cel
care avea să rămână în istoria aviaţiei
române şi universale, inginerul, inventa -
torul şi aviatorul Aurel Vlaicu, pro -
iectantul şi constructorul primului
avion realizat de un român pe teri -
toriul României. 

Deşi mulţi l-au uitat pe acest genial
inventator român, ne facem o datorie de
onoare şi de suflet să-l readucem în
memoria cititorilor noştri, cu ocazia
împlinirii a 100 de ani de la trecerea
sa în eternitate, în timpul încercării de a

trece Carpaţii, cu avionul ,, Vlaicu II”, în
anul 1913.  

Aurel Vlaicu a văzut lumina zilei la 19
noiembrie 1882, în comuna Binţinţi,

Colonel (r) ing.  MIRCEA  ALEXE

Aurel Vlaicu 1882 - 1913
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lăngă Orăştie, Judeţul Hunedoara, din
părinţii Dumitru, ţăran fruntaş, primar al
comunei,  care astăzi se numeşte Aurel
Vlaicu, şi Ana, născută Luca.

Încă de copil făcea zmee pe care le
ridica în înaltul cerului, urmărind zborul
lor, desena, apoi, înainte de a se dedica
domeniului aviaţiei a inventat şi realizat o
mulţime de lucruri: o motocicletă, o
bicicletă, un aparat de proiecţie pentru
diafilme, un clarinet, la care îi plăcea să
cânte şi altele. Nu avea o situaţie ma -
terială bună, în familia sa cu numeroşi
copii, de aceea mereu a trebuit să se
descurce cu propriile forţe. 

După terminarea şcolii primare în
satul natal, se înscrie la şcoala elementară
ungurească din Orăştie, cu toate deza -
vantajele faptului că predarea se făcea în
limba maghiară, după care urmează
cursurile Colegiului Reformat Calvin din
Orăştie, liceu care din anul 1919 se
numeşte Liceul Aurel Vlaicu. După
terminarea liceului în 1902 şi-a continuat
studiile inginereşti la Universitatea din
Budapesta şi la ,,Ludwig-Maximilians-
Universitãt Munchen”, din Germania,
obţinând diploma  de  inginer  în anul
1907. Încă din perioada studiilor la aceste
institute de învăţământ se face remarcat
prin spiritul său inventiv şi preocuparea
pentru realizarea unor modele de aparate
zburătoare, După aceea a lucrat pentru
scurt timp ca inginer la uzinele Opel din
Germania, la secţia de motoare, unde un
motor modificat de el a câştigat o impor -
tantă cupă în Germania. Dar gândul său
era la maşina zburătoare şi fabricantul îi
propune să-i asigure fonduri pentru
realizarea unei astfel de maşini. În
scrisoarea sa către un prieten, Vlaicu îl
roagă pe acesta  să-i găsească un spriji -
nitor în România, deoarece ,,…Altfel, pun

nemţii mâna pe invenţie şi tu ştii că o
invenţie mai ideală şi mai folositoare ca
maşina de zburat, nu este”. 

În anul 1908 se întoarce la Binţinţi
unde, împreună cu fratele său Ion,
realizează un planor cu care în 1909
realizează mai multe zboruri. 

Îndemnat de bunul său prieten şi coleg
de şcoală, poetul Octavian Goga, Aurel
Vlaicu vine la Bucureşti, la 24 octombrie
1909, unde, cu ajutorul prietenului său

obţine sprijinul unor mari personalităţi
ale vremii, inclusiv al primului ministru
I.C.Brătianu, al miniştrilor Vasile Morţun
şi Spiru Haret şi al Generalului Grigore
Crăiniceanu, ministrul de război, care îl
angajează pe Vlaicu în cadrul Armatei ca
inginer la Arsenalul Armatei, cu un
salariu lunar substanţial, la fel ca al unui
locotenent din armată şi mai mare ca al
unui profesor de liceu. Avionul de con -
cepţie proprie pe care Vlaicu urma să-l
construiască intra în patrimoniul
Armatei, care i-a asigurat fondurile nece -
sare pentru materiale şi pentru motorul
avionului. Împreună cu colectivul pus la
dispoziţie şi ajutat de fratele său Ion,
inginerul Vlaicu începe o muncă epui -

Placă aşezată pe frontispiciul aerogării 
de pe aerodromul Aspern
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zantă, fără limite orare, dar şi cu mult
stres produs de criticile ce i se aduceau, de
tracasările, scepticismul şi neîncrederea
celor din jur, chiar şi ale directorului
Arsenalului, care i-a fost mereu ostil şi
care, în ignoranţa sa, considera că
avionul lui Vlaicu nu va  zbura niciodată. 

În decembrie 1909 Vlaicu pleacă în
Franţa pentru a procura motorul şi,
sfătuit de Traian Vuia, optează pentru
mo torul tip Gnome Omega de 50 CP.
Despre întâlnirea sa cu Vuia, Aurel Vlaicu
i-a scris unui bun prieten din România,
Romulus Boca: ,,Pe Vuia l-am căutat.
Lucră foarte, foarte mult, dar eu cu durere
văd că nu primeşte sprijin. Şi lucră bietul...
Totuşi, trebuie să aibă omul şi noroc!”

Continuând munca pentru construirea
avionului, finisarea acestuia nu s-a putut
încheia decât la începutul lunii iunie
2010, din cauza sosirii cu mare întârziere
a motorului din Franţa.

Imediat încep probele ,,avionului
naţional” ,,Vlaicu I” primul avion rea -
lizat de un român pe pământul României.
Avionul avea  două elice coaxiale contra -
ro tative. Anvergura era de 10 metri,
lungimea de 12 metri, înălţimea de 4,22
metri, iar suprafaţa portantă de 25 mp.
Având o greutate totală de 300 kg, putea
să atingă viteza maximă de 74 km/h.     

La 17 iunie 2010, pe câmpul de la
Cotroceni, în prezenţa unei numeroase
asistenţe din rândul căreia nu lipseau
oficialităţile vremii, avionul construit şi
pilotat de Aurel Vlaicu s-a ridicat la câţiva
metri deasupra câmpului şi după ce a
parcurs în aer o distanţă de circa 50 de
metri, a aterizat uşor. Visul lui Vlaicu se
realizase, aparatul său imaginat de el
zburase. Prin această realizare, Româ -
nia era a treia ţară din lume, după
S.U.A. şi Franţa, pe teritoriul cărora s-
a zburat cu un aeroplan original,

inventat, construit şi pilotat de către
unul dintre fii ţării respective.

Toate ziarele vremii au comentat pe
larg evenimentul zilei. Astfel în ediţia din
ziua următoare, ziarul ,,l’ Independence
Roumaine” scria: ,,Zborul …constituie un
record şi mai scump patriei noastre, căci
este vorba de o invenţiune românească şi
care înseamnă un pas înainte chiar pentru
progresul întregii omeniri. Astfel primul
zbor al lui Vlaicu a fost o victorie a
întregului neam românesc, care prin
aceasta s-a afirmat şi în acest domeniu al
tehnicii din nou, după zborul lui Vuia,
alături de marile state din Occident care
au luptat pentru cucerirea aerului”.

Zborul de la Cotroceni, din 1910, a fost
pentru Aurel Vlaicu realizarea vieţii, care
l-a umplut de fericire, pe care a îm -
părtăşit-o tuturor:  ,,Bucuria cea mai mare
am trăit-o când am zburat la Cotro ceni
pentru prima dată. Nu m-am ridicat mai
mult de patru metri, dar a fost un record
care mi-a consacrat aeroplanul. Zbu -
rasem, şi ăsta era principalul. Când am
urcat, m-a cuprins singurătatea şi urâtul.
Pământul se vede în pete după nuanţele
anotimpului. Confraţii «zburători», cio -
rile, păsările şi alţi aviatori din această
categorie dispar. Mă cuprinde teama de
misterul nemărginirii. Jos haos, sus haos şi
uruitul motorului este glasul acestui haos”.

Vlaicu nu era totuşi un pilot brevetat,
nu urmase vreo şcoală de pilotaj, multe
dintre manevrele sale de conducere
corectă a avionului trebuiau deprinse
prin experienţă, de aceea în săptămânile
care au urmat acesta şi-a perfecţionat
tehnica de pilotaj, a căutat să utilizeze la
maximum posibilităţile avionului,
ridicând astfel performanţele acestuia,
toate acestea în vederea omologării şi
recepţiei aparatului de către Ministerul
de Război. 
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Comisia însărcinată cu aceste pro -
bleme, care a asistat la executarea unor
zboruri în ziua de 13 august 1910, în care
avionul a zburat la înălţimea de 60 de
metri cu viteza de aproape 100 Km/oră,
a menţionat în procesul verbal încheiat,
printre altele: ,, Părerea noastră este că
aceste zboruri sunt proba cea mai bună că
inginerul Vlaicu este pe calea adevărată şi
că puţin îi mai trebuie ca să poată
concura aparatul său cu primele aparate
cunoscute… Meritul aviatorului Vlaicu
este dar că, fără şcoală de pilotaj şi fără să
mai fi sburat, a reuşit de prima dată a
executa sboruri ca aviatorii cei mai
renumiţi, fără a avea temperamentul
calm al acestora; aceasta probează că
aparatul său l-a ajutat mult în succes, prin
stabilitatea lui şi prin calităţile de sim -
plicitate de manevră…. Credem dar că
acest aeroplan poate deveni un preţios
aparat de recunoaşteri, adică foarte util
armatei şi suntem de părere că Ministerul
de răsboiu trebuieşte a continua să
patroneze realizarea lui definitivă şi să
intre în tratative cu autorul spre a-şi
asigura dreptul de construcţie”.

În urma hotărârii Comisiei, înregis -
trează Brevetul nr. 2258 pentru ,,Maşina
de zburat cu un corp în formă de săgeată”..

Pentru a a putea participa la ma -
nevrele de toamnă ale armatei noastre,
Aurel Vlaicu a transportat avionul cu
trenul de la Bucureşti la Slatina, unde l-a
instalat pe un câmp din apropierea gării.
Planul manevrelor prevedea ca Aurel
Vlaicu să primească de la regele Carol I un
ordin de operaţii pe care trebuia să-l
ducă la Piatra Olt. Avionul a decolat la ora
5 dimineaţa, pe un vânt puternic şi după
un zbor de 35 minute, la înălţimea de 500
metri, a aterizat lângă Piatra Olt, pe o
mirişte, la câţiva metri de conducătorii
armatei şi de oaspeţii străini care parti -

cipau la manevre. Coborând din avion,
Aurel Vlaicu a predat mesajul principelui
moştenitor Ferdinand. Astfel, s-a rea -
lizat prima misiune din istoria Avia -
ţiei Militare Române, primul mesaj
oficial adus pe calea aerului în Româ -
nia într-o perioadă când factori de
decizie din ţări importante nu sesizaseră
încă rolul pe care avionul îl putea avea în
viitoarele conflicte. Prin acest zbor,
România a fost a doua ţară din lume,
după Franţa, care a întrebuinţat avionul
în scopuri militare, iar avionul ,,Vlaicu I”
(model 1910) a fost  primul avion
militar din dotarea Armatei române.

Cu acest avion Aurel Vlaicu a înde -
plinit, în timpul campaniei din Bulgaria,
în vara anului 1913 misiuni de observaţie
aeriană. 

După numeroase zboruri ale avionului
,,Vlaicu I”, acesta a început să dea semne
de uzură, de aceea Vlaicu s-a hotărât să
construiască un nou avion ,,Vlaicu II”.

În primăvara anului 1911, Vlaicu a
participat cu acest avion, pe Câmpia
Libertăţii de la Blaj, la sărbătorirea a 60
de ani de la înfiinţarea Societăţii ASTRA,
din Sibiu, în faţa a aproape 30.000 de
participanţi.

Pentru a face cunoscută invenţia sa,
Vlaicu efectuează zboruri în străinătate şi
în ţară, la Cernăuţi, Viena-Aspern, Vârşeţ,
şi la Arad, Lugoj, Haţeg, Orăştie, Sibiu ş.a.
La Braşov a executat zboruri acrobatice,
atingând plafonul de 1000 metri şi viteza
de 90 Km/oră. 

La Concursul internaţional de aviaţie
organizat între 23-30 iunie în localitatea
Aspern de lângă Viena, a obţinut cinci
premii însumând 7500 coroane austro-
ungare. Concursul a reunit 42 piloţi din 7
ţări, dintre care 17 din Austro-Ungaria, 7
din Germania, 12 francezi printre care şi
celebrul aviator Roland Garros, un rus, un
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belgian, un persan şi românul Aurel
Vlaicu. Presa vieneză a scris atunci că
Vlaicu ,,nu e numai un pilot strălucit ci
şi un constructor genial”. Ziarul vienez
Neue Freie Press scria următoarele:

,,Minunate şi curajoase zboruri a exe -
cutat românul  Aurel Vlaicu, pe un
aeroplan original, construit chiar de
zburător, cu două elici, între care şade
aviatorul. De câte ori se răsucea (vira)
maşina acea sta în loc, de părea că vine
peste cap, lumea răsplătea pe român cu
ovaţii furtunoase, aclamându-l cu entu -
ziasm de neînchipuit’’. 

Chiar înainte de acest concurs, acelaşi
ziar scria: ,,Aviatorul român Aurel Vlaicu
a făcut senzaţie cu avionul său, care este
un monoplan cu două elice..Este cel mai
uşor avion dintre aparatele care vor
participa la concurs, având o greutate de
200 kg. Pilotul, care este în acelaşi timp
inventatorul şi constructorul avionului, a
săvârşit cu aparatul său două zboruri
minunate…Vlaicu are cele mai mari şanse
de a învinge’’, previziune care s-a
adeverit. 

La acest concurs, ţara noastră care a
concurat cu un singur reprezentant,
Aurel Vlaicu, a obţinut locul trei pe
naţiuni, după Franţa, cu 12 participanţi şi
Austro-Ungaria, cu 17 participanţi, deşi
avionul lui Vuia nu a participat la toate
probele din concurs, din cauza puterii
reduse a motorului cu care era echipat
avionul. Avionul ,,Vlaicu II” s-a bucurat de
aprecierea deosebită a aviatorilor fran -
cezi, în frunte cu celebrul Roland Garros,
care l-a poreclit ,,la mouche folle” (musca
zănatecă).

În finalul relatării asupra acestui
concurs, ziarul ,,Neue Freie Presse“ scria:
,,Aviatorul român Aurel Vlaicu a obţinut
cele mai mari succese cu aeroplanul său
original, lucrat în România. Este un

monoplan deosebit de celelalte aeroplane
participante, fiind prevăzut cu două elice,
între care se află locul aviatorului şi
motorul. Nacela se află întreagă sub
aripile aeroplanului”.

Referindu-se la acest mare succes al
măiestriei şi ingeniozităţii româneşti,
ziarul ,,Românul” din 30 iunie 1912,
sublinia importanţa victoriei aeriene
obţinute: ,,Aurel Vlaicu, depăşind ad -
versari redutabili, a ieşit biruitor  în  unul
din primele concursuri internaţio nale de.
aviaţie. Epopeea neamului românesc cu
care ne-am impus în străinătate este
consemnată acum prin trei localităţi:
Plevna, Montesson şi Aspern“. (Amintim
faptul că La Montesson, Franţa, la 18
martie 1906, Avionul lui Vuia a fost
primul aparat mai greu decât aerul din
istoria aviaţiei care a reuşit să se ridice
de la sol prin forţa motorului propriu).       

Datorită succeselor obţinute cu avio -
nul său, în anul 1913, compania engleză
Marconi, comandă lui Aurel Vlaicu
proiectarea şi construirea unui avion
metalic cu două locuri. Inginerul român
termină în doar câteva luni avionul, pe
care il denumeşte ,,Vlaicu III”. - ,,Vlaicu
III” a fost primul avion funcţional din
lume construit integral din metal!

Este dat marilor realizatori, să fie în
permanenţă nemulţumiţi cu ce au rea -
lizat, să vrea mai mult, să-şi depăşească
propriile realizări. Istoria ştiinţei şi nu
numai, are nenumărate exemple. Tânărul
inventator genial, de numai 31 de ani,
Aurel Vlaicu dorea din toată fiinţa sa să
fie primul aviator care a traversat
Carpaţii. făcând  astfel o legătură aeriană
cu românii de dincolo de munţi. 

La 13 septembrie 1913 s-a hotărât
să facă şi această încercare temerară. A
decolat din Bucureşti la ora 15 şi 20
minute şi a aterizat la Ploieşti pentru
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realimentare. Apoi decolează, cu intenţia
de a ajunge la Braşov. Avionul începe să
urce tot mai mult, pentru a atinge înăl -
ţimea necesară traversării munţilor.
După ce a trecut  de Câmpina, aparatul
începe să oscileze, se înclină când într-o
parte când în alta, după care virează
brusc şi coboară spre satul Băneşti.
Ajungând la o înălţime de circa 30 de
metri avionul s-a dezechilibrat şi s-a
prăbuşit, îngropând sub sfărâmăturile
sale trupul celui care îl crease.

La Orăştie, unde Aurel Vlaicu urma să
participe la serbările societăţii ASTRA,
mulţimea adunată pe câmpul pe care
aterizase cu un an înainte, a primit cu
nespusă durere vestea pierderii lui Vlaicu
şi a organizat o adunare comemorativă, la
care preşedintele societăţii ASTRA a adus
un omagiu plin de preţuire şi durere
marelui dispărut.  

Icar din România a fost înmormântat
la cimitirul Bellu din Bucureşti. Conform
raportului făcut de locotenentul aviator
Gheorghe Negrescu, primul sosit la locul

accidentului, chipul eroului aerului era
destins, Aurel Vlaicu zâmbea chiar,
sfidător in fata mortii, a sorţii si chiar a
destinului care nu au reuşit să-i dărâme
visul şi dorinţa sa cea mai mare.                                    

Din ordinul regal, Aurel Vlaicu a
căpătat virtutea militară. O medalie care i-
a fost depusă pe piept şi care i-a
recunoscut meritele. Prietenii au vărsat
lacrimi, apropiaţii au regretat amarnic. 

În anul 1948 a fost ales membru post-
mortem al Academiei R.P.R. La Binţinţi
s-a inaugurat în 1952 Muzeul Memorial
ce-i poartă numele.  

La 100 de ani de la moartea sa tragică,
dăm glas cuvintelor rostite de Nicolae
Iorga a căror semnificaţie este deosebită:
,,Se uită oameni celebri, se uită politicieni
de renume, pe el însă nu-l vom uita.
Oricând îndrăzneala omenească va
smulge aiurea succese naturii învinse, nu
vom privi cu invidie pe cel învingător, ci
vom zice cu mândrie: Şi noi am avut un
Vlaicu“.

v
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